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إن الحمَد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهلل من شروِر أنفسنا وسيئاِت أعمالناا ،  

القهار َمْن َيْهِدِه اهلُل فال ُمِضَل َله وَمْن ُيْضِلْل فال َهاِدَي َله ، وأشهد أن ال إله إال اهلل الواحد 
شهادٌة أدخرها ليوٍم تذهل فيه العقول وتشخُص فيه األبصار شهادٌة أرجو بها النجاَة من دار 
البوار وأؤمل بها جناٍت تجري من تحتها األنهار، هو األوُل فليس قبله شيء واآلخُر فليس 
بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء، ليس كمثلِه شيٌء وهاو  

البصير ، وأشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفى المختار الماحي لظالم الشار    السميع
بثواقب األنوار صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه البررة األطهار صالًة تدوم بتعاقب الليل 

 .والنهار 
 [                                   101:آل عمران (] ُتْم ُمْسِلُموَن يا أيها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأْن)
 َيَأّيَها الّناُس اّتُقوْا َرّبُكُم اّلِذي َخَلَقُكْم ّمن ّنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبّث ِمْنُهَما ِرَجااالً )

 [  1/ النساء](ِبِه َواألْرَحاَم ِإّن الّلَه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبًاَكِثيرًا َوِنَسآًء َواّتُقوْا الّلَه اّلِذي َتَسآَءُلوَن 
ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُناوَبُكْم  * يا أيها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا َقْوًلا َسِديًدا ) 

 [  01 – 00األحزاب (] ا َعِظيًما َوَمْن ُيِطْع اللََّه َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًز
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 أما بعد                                
فقد خلق اهلل الجن واإلنس ليعبدوه، ويوحدوه ويطيعوه، ووعد من أطاعه بالجنا  فضاال   
 منه، وتوعد من عصاه بالنار عدال منه ، فالجن  ثواب أولياء اهلل المطيعين له ولرسوله 

، وال يظلم رب  أحادا، الحسان  بعشار     العاصين له ولرسوله والنار عقاب أعداء اهلل ،
إنَّ الذي أمثالها إلى سبعمائ  ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئ  بمثلها أو يعفو اهلل عنها، و

كان يصُف الجن  والنار ألصاحابه وصافًا    يمعن النظر في السن  الُمشَّرَّف  يجد أن النبي 
ين ، وتأمل بعين البصيرة ما ثبت في صحيح مسلم عان  دقيقًا حتى كأنهم يرونهما رأي ع

ُقْلاُت   : َقاَل ؟ َبْكٍر َفَقاَل َكْيَف َأْنَت َيا َحْنَظَلُ  َلِقَيِني َأُبو: َقاَلالثابت اْلُأَسيِِّديِّ بن الربيع َحْنَظَلَ  
ْنَد َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَّاُه َعَلْياِه   ِع َقاَل ُقْلُت َنُكوُن! َقاَل ُسْبَحاَن اللَِّه َما َتُقوُل ، َحْنَظَلُ   َناَفَق

ِمْن ِعْنِد َرُسوِل اللَِّه َصالَّى اللَّاُه    ِبالنَّاِر َواْلَجنَِّ  َحتَّى َكَأنَّا َرْأُي َعْيٍن َفِإَذا َخَرْجَنا َوَسلََّم ُيَذكُِّرَنا
َقاَل َأُبو َبْكٍر َفَواللَِّه ِإنَّا َلَنْلَقاى  ، َكِثيًرا  َفَنِسيَنا َعاَفْسَنا اْلَأْزَواَج َواْلَأْوَلاَد َوالضَّْيَعاِت َعَلْيِه َوَسلََّم
اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُقْلُت َنااَفَق   َفاْنَطَلْقُت َأَنا َوَأُبو َبْكٍر َحتَّى َدَخْلَنا َعَلى َرُسوِل ِمْثَل َهَذا
ُقْلُت َيا َرُسوَل اللَّاِه   ؟ َوَما َذاَ َوَسلََّم  لَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِهَرُسوَل اللَِّه َفَقاَل َرُسوُل ال َحْنَظَلُ  َيا

َفِإَذا َخَرْجَنا ِمْن ِعْنِدَ  َعاَفْسَنا اْلَأْزَواَج  ُتَذكُِّرَنا ِبالنَّاِر َواْلَجنَِّ  َحتَّى َكَأنَّا َرْأُي َعْيٍن َنُكوُن ِعْنَدَ 
َعَلْيِه َوَسلََّم َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه ِإْن  َنا َكِثيًرا َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّهَوالضَّْيَعاِت َنِسي َواْلَأْوَلاَد

اْلَمَلاِئَكُ  َعَلى ُفُرِشُكْم َوِفي ُطاُرِقُكْم   َعَلى َما َتُكوُنوَن ِعْنِدي َوِفي الذِّْكِر َلَصاَفَحْتُكْم َلْو َتُدوُموَن
 . َعً  َوَساَعً  َثَلاَث َمرَّاٍتَحْنَظَلُ  َسا َوَلِكْن َيا
قول حنظل  وتأمل بعين البصيرة في  : « ُتَذكُِّرَنا ِبالنَّاِر َواْلَجنَِّ  َحتَّى َكَأنَّا َرْأُي َعْيٍن » 

أي يصفهما لنا وصفًا دقيقًا حتى كأننا نراهما رأُي عين ، فإنه دليٌل أوفى علاى اساتحباب   
، وذل  ألن وصف الجن  والنار يجعل اإلنسان يرتكاز   وصف الجن  والنار تأسيًا بالنبي 

على ركني الخوف والرجاء في عبادته هلل تعالى فيكونا له كالجناحين للطائر ، فيعبد رباه  
ِإّنُهْم َكاُنوْا ُيَساِرُعوَن ِفي اْلَخْيَراِت َوَيْدُعوَنَنا َرَغبًا َوَرَهباًا  : )راغبًا راهبا امتثااًل لقوله تعالى

متشوقًا  في الجن ، فوصف الجن  يجعل اإلنسان راغبًا  [00: األنبياء( ]ْا َلَنا خاِشِعيَنَوَكاُنو
ئُب نفُسه وتمتد عُنُقه طلبًا لها ، ألن الجن  دار الخلود التي أعدَّها الغفور الاودود  رإليها تش

اهلل به  للمقربين الشهود ، الُركَِّع السجود الموفين بالعهود ، والجن  هي الثمن الذي اشترى
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اْلَجنَّاُ   أنفَس المؤمنيَن وأمواَلهم ولهذا كانت الجنُ  سلعَ  اهلل الغالي  ألن ثمنهاا غااٍل ، و  
َوَحْصَباُؤَها اللُّْؤُلاُؤ َواْلَيااُقوُت    َوَلِبَنٌ  ِمْن َذَهٍب َوِمَلاُطَها اْلِمْسُ  اْلَأْذَفُر ِبَناُؤَها َلِبَنٌ  ِمْن ِفضٍَّ 

،  ِثَياُبُهْم َوَلا َيْفَنى َشَباُبُهْم َمْن َدَخَلَها َيْنَعُم َلا َيْبَأُس َوَيْخُلُد َلا َيُموُت َلا َتْبَلى َراُنَوُتْرَبُتَها الزَّْعَف
أشرُف ما تشارئب  والجن   « منتهى أمل العبد وأقصى غايته ، وغاي  النهاي  »والجن  هي 

ما يخطر ببال أو يادور فاي   إليه النفوس ، وأنفُس ما تمتُد إليه األعناق ، بل هي أشرُف م
 وفي الجن  ما ال عيٌن رأت وال ُأذٌن سمعت وال خطر على قلب بشر  ، «وكيف ال» الخيال ،
 يجعل اإلنسان راهبًا لها هاربًا منها فُينشأ لديه الخوف الذي هاو بمثابا    ووصف النار

قلباه قولاه    السوط الذي يحجُز اإلنسان عن معاصي اهلل تعالى فيجعل نصب عينيه وِقْبلا َ 
آل ( ]َفَمن ُزْحِزَح َعِن الّناِر َوُأْدِخَل اْلَجّنَ  َفَقْد َفاَز َوما اْلَحَياُة الّدْنَيا ِإاّل َمَتاُع اْلُغاُرورِ : )تعالى
فيكون ذل  دافعًا له وحافزًا له على فعل المأمور وتر  المحظور والصابر   [181:  عمران

َما  رضي اهلل عنه هريرة بيأصحيح الترمذي عن الثابت في  على المقدور امتثااًل لقوله 
 . النَّاِر َناَم َهاِرُبَها َوَلا ِمْثَل اْلَجنَِّ  َناَم َطاِلُبَها َرَأْيُت ِمْثَل
 بالنبيوتأسيًا وسيرًا على منهج النبوة    في وصف الجن  والنار أردت أن أقدم هاذا

متتبعًا ماا ورد فاي     «ارالنََّو ِ نَّاِر ِفي َوْصِف الَجَهْدُي النَّبِّي الُمْخت»الجهَد الُمقل الُمَسمَّى 
من نورهما نورًا  في وصف الجن  والنار أستمُدالكتاب والسن  الصحيح  الوحيين الشريفين 

ومن ضيائهما لمعانًا ليضئ لنا الطريق في سيرنا إلى رب العاالمين راجياًا اهلل تعاالى أن    
عميم الذي أعدَّه سبحانه لمن أتى اهلل بقلاٍب ساليم وأن   يبلغنا وإياكم النعيم المقيم والخير ال

 منُأَقدُِّم ذل  ُيعيذنا وإياكم من العذاب األليم ولفحات الجحيم بعفوه وفضله إنه جواٌد كريم ، 
فيه وصايا ذهبيا   القارئ يجد ،  باب الذكرى لمن كان له قلب ، أو ألقى السمع وهو شهيد

من أراد أن تكون نفسه تقيً  نقيً  عفيفً  حييًًّ  حارًة  عن إخالٍص وُحسِن طوي  لكل  صادرة
أبيَّ  ُمَشمِّرًا في طاع  اهلل حتى تأتيه الَمِنيِّ  ، راجيًا منه أن ُيِعْرها سمعه َوِفْكَره وأن تجد له 

مستشاهدًا   في سمعه مسمعًا وفي قلبه موِقعًا عسى اهلل أن ينفعه بها وُيَوِفْقه إلى تطبيقها ،
ليكون القارئ الكريم  بما يضاهيه ، تعالى بما يقتضيه ، ومن سنن رسوله  من كتاب اهلل

على بينٍ  من أمره، وبصيرٍة من دينه، فال يتأثر بشبهات الشاكين، وجدال المبطلين، وقلا   
السالكين، في زمن أصبح التمس  فيه بالدين غريبًا في بني دينه المحاولين التمسا  باه،   
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ذل  بأمثال الحكماء وآداب البلغااء   ، ُثمَّ ُمْتِبًعا! الصادين عنه؟ فكيف هو في المخالفين له،
وأقوال الشعراء ، ألن القلوب ترتاح إلى الفنون المختلف  وتسأم من الفن الواحد ، وقد قال 

 . إن القلوب تملُّ كما تملُّ األبدان فاهدوا إليها طرائف الحكم :  علي ابن أبي طالب 
 عملي في هذا الكتاب: 
أوردت فياه  ( باب وصف الجنا   ) قمت بتقسيم الكتاب إلى بابين رئيسيين الباب األول( 1)

الترغيب في الجن  ، إدام  ِذْكِر الَجنَّ  ، من أعظم الغبن أن تبيع الجن  بالدنيا الفانيا  ،وأن   
 ، وأن نعيم الجن  فوق ما يخطر ببال أو يدور في الخيال ، وأن نعايم  ُحفَّت الجن  بالمكاره

درجات الجن  ،  مكان الجن  وأين هي،  وجود الجن  اآلنالجن  ُينسي بؤس الدنيا ومفتاح ، 
ارتقاء العبد وهو في الجن  من درج  إلى درج  أعلاى  ، أعلى درجاتها واسم تل  الدرج  ،

، ثمن  إليهاالجن  دخوال  أهلآخر ، أهل الجن  منزل   ، أدنىأعلى أهل الجن  منزل  ، منها 
،  عدد الجناات ، أسماء الجن  ومعانيها،  طلب أهل الجن  لها من ربهم وطلبها لهم الجن  ،

 صف  أباواب الجن  ،  سع  أبواب،  عدد أبواب الجن ، خزن  الجن ،  أبواب الجن  وخزنتها
صفات أول ،  أول من يدخلون الجن  وصفاتهم،من يقرع باب الجن   ، أولوأنها ذات  الجن 

أكثر وأوصافهم ، أصناف أهل الجن ، الفقراء األغنياء إلى الجن   سبق،  من يدخلون الجن 
، في النار  النساء في الجن  أكثر من الرجال وكذل  هم، وأن    أهل الجن  هم أم  محمد

 ذكر حثيات الرب تبار  وتعالى الذين يدخلهم،  من يدخل الجن  من هذه األم  بغير حساب

 الجنا   رفُغا ا ،تربتها  و وحصاباؤها  ومالطهاا   الجن بناءذكر ، عرض الجن  ، الجن  
أهل الجنا    كيفي  دخول،الجن   لمنازلهم ومساكنهم إذا دخلوا   أهل الجن معرف، وقصورها

 ، هام ِقُلُخم َوِهِقْلالجن  في َخ أهلصف  ، عد اهلل تعالى فيه ألهلها أسوق الجن  و ما ،  الجن 
األذان ، ريح الجن  ومن مسيرة كام ينشاق   ،تحف  أهل الجن  إذا دخلوها ِسُن أهِل الجن ، 

وتعاداد أنواعهاا    الجن  ثمار، أشجار الجن  وبساتينها وظاللها،الذي يؤذن به مؤذن الجن 
طعاام أهال الجنا  وشارابهم     ،  أنهار الجن  وعيونها وأصنافها، زرع الجن ،  وصفاتها
، مناديال  وحليهم   أهل الجن لباس، التي يأكلون فيها ويشربون   أهل الجن آني، ومصرفه 

، ُفُرُش أهل الجن  ، ُبُسُط أهل الجن  وزرابيهم ،  مرؤوسهالتيجان على  أهل الجن  ، لبسهم
 ،مطايا أهل الجن  و خيولهم و مراكبهم ، وسررهم وأرائكهم وبشخاناتهم  أهل الجن  خيام
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ن الطرب و غناء الحور العين و ما فيه م، الحور العينوصف ،  غلماُن أهل الجن  وخدُمهم
هل في الجن  حمل ، والحور العين يطلبن أزواجهن أكثر مما يطلبهن أزواجهن ،وأن اللذة 

ارتفاع العبادات ، أهل الجن  ال ينامون ، ُملُ  الجن  و أن أهلها كلهم ملو  فيها ،  و والدة
ن  هلل   أهل الجرؤي،  ومراكبهمأهل الجن   تزاور،  في الجن  إال عبادة الذكر فإنها دائم 

،  الجن  وأنها ال تفنى وال تبيد  ،أبدي ألهل الجن   اهلل تعالى تكليم، بأبصارهم جهرة  تعالى
والسن   ،فصٌل في الطريق إلى الجن  ، صفات من يستحقُّ الجن  في القرآن ،  الجن  تتكلم 

وا أكثر،أوردت فيه التخويف من النار ( باب وصف النار  ) ثم أنتقل إلى الباب الثاني
من الخائفين من ،اإلكثار من ذكر النار،صوٌر مشرق  لخوف السلف من النار،ذكر النار 

من  من السلف ،من منعه خوف النار من الضح  ، من السلف منعه خوف جهنم من النوم 
طعامهم  من ُيَنَغُص عليهمالسلف  ،من أحوال بعض الخائفين،  من خوفه من النار َضِرَم

غير الحيوان من الجمادات ،تخويف أصناف الخلق بالنار ، ار عند ذكر طعام أهل الن
، أسباب التعوذ من النار ، البكاء من خشي  النار ينجي منها تخشى اهلل تعالى ،  وغيرها

، سع  جهنم طوال وعرضا ، وصف النار ،  أسماء النار، ذكر مكان جهنم عذاب النار ، 
 ذكر حياتة النار ، ذكر حجار، وصفتها ودركاتها  جهنم طبقات، ذكر قعر جهنم وعمقها 

 جهنم ذكر دخان، جهنم  سجن،  وأغاللها وأنكالها جهنم ذكر سالسل، وعقاربها  جهنم
أبواب جهنم مغلق  ، أبواب جهنم مغلق  ،  وسرادقها جهنم ذكر أبواب، وشررها ولهبها 
، وقود ،  ررهاوسوادها وش   جهنمظلم، إحاط  سرادق جهنم بالكافرين ، قبل دخول أهلها 

تسجر جهنم كل يوم نصف ،   ذكر سجر جهنم وتسعيرها، وزمهريرها  جهنم شدة حر
ذكر ،  تسجر جهنم على أهلها بعد دخولهم إليها، تسجر جهنم بخطايا بني آدم ، النهار 
، ذكر كسوة أهل النار ولباسهم فيها ، ذكر طعام أهل النار وشرابهم ، وزفيرها النار  تغيظ

أهل النار فيها  ِقْلَخ ِمَظذكر ِع، البحار تسجر يوم القيام  ،  النار وغطاؤهمفراش أهل 
ما يتحف به ، تفاوت أهل النار في العذاب ، أنواع عذاب أهل ،  هم وهيئاتهمِرَوُص ِحْبُقَو

ألهل النار أنواع من العذاب لم يطلع اهلل تخاصم أهل النار ، أهل النار عند دخولهم إليها ، 
الكفار في النار متواصل أبدا ال يفتر عنهم وال ينقطع وال  ، عذابه في الدنيا عليها خلق

ذكر بكاء أهل النار وزفيرهم تعالى ، أعظم عذاب أهل النار حجابهم عن اهلل ، ف َفَخُي
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أهل النار ال يزالون في رجاء حتى ، طلب أهل النار الخروج منها ،  وشهيقهم وصراخهم
،  وتكليم بعضهم بعضا ل النار أهل الجن  وأهل الجن  أهل النارذكر نداء أه، يذبح الموت 

ذكر ، النار يوم القيام  وخروج عنق منها يتكلم  يءمج،  وصف خزن  جهنم وزبانيتها
الموحدين  خروجإذا وقف العبد بين يدي ربه تستقبله ، ، ورود النار نجانا اهلل منه برحمته 

صف  من ،  أهل النار الذين هم أهلها يخلدون فيها، وشفاع  الشافعين  اهللبرحم   من النار
أول ،  أول من يدخل النار من عصاة الموحدين،  الكتاب والسن يستحق دخول النار في 

أعمال أهل الجن  وأعمال أهل  ، أنقذوا أنفسكم من خلق اهلل تسعر بهم النار يوم القيام  ، 
 .النار 

 ا بفضل اهلل تعالى ومعونته َوِمَنِتاه استخلصتهزبدٌة و هاانَتاَخْلت خالصٌ  الكتاب اإن هذ( 1)
 ، عدا كتب التفسير والحاديث والفقاه ونحوهاا   وصف الجن  والنار   من صفوة الكتب في

، وأخذُت منها لباب النقول من الكتاب الفحاول ،    ، ودرر الفرائد غرر الفوائدجمعت منها 
وأن يرزقني  أن ُيْلِبَسها ُحَلل القبولاًل اهلل تعالى ، سائ َعُقوٍلَوَقْلٍب  َسؤْوٍللَساٍن أهديها لكلِ 

بااب   مان  وإياكم الثواب المأمول ، وهآنذا أضع هذا الجهد الُمِقل بين يدي القارئ الكاريم 
يجد فيه وصايا ذهبي  صادرة عان  ،  الذكرى لمن كان له قلب ، أو ألقى السمع وهو شهيد
زاكَيً  عليًَّ  ، تقيً  نقيً  عفيفً  حييًًّ  حرًة  إخالٍص وُحسِن طوي  لكل من أراد أن تكون نفسه

أبيَّ  ُمَشمِّرًا في الطاع  حتى تأتيه الَمِنيِّ  ، راجيًا منه أن ُيِعْرها سمعه َوِفْكَره وأن  تجد لاه  
 .في سمعه مسمعًا وفي قلبه موِقعًا عسى اهلل أن ينفعه بها وُيَوِفْقه إلى تطبيقها  

بما  شهدًا من كتاب اهلل تعالى بما يقتضيه ، ومن سنن رسوله مستأني أذكر المسأل  ( 3)
ليكون القارئ الكريم على بينٍ  من أمره، وبصيرٍة من دينه، فال يتأثر بشابهات   يضاهيه ،

الشاكين، وجدال المبطلين، وقل  السالكين، في زمن أصبح التمس  فيه بالدين غريباًا فاي   
 ُثامَّ ُمْتِبًعاا   ، ! و في المخالفين له، الصادين عنه؟بني دينه المحاولين التمس  به، فكيف ه

ذل  بأمثال الحكماء وآداب البلغاء وأقوال الشعراء ، ألن القلوب ترتاح إلى الفنون المختلف  
إن القلوب تملُّ كما تملُّ األبدان :  وتسأم من الفن الواحد ، وقد قال علي ابن أبي طالب 

 . فاهدوا إليها طرائف الحكم 
 : أنني ال أورد حديثًا إال عزوته إلى بعض الكتب الصحيح  على المنهج اآلتي  (4)
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بتخريجه منهما أو من أحدهما لتلقي األما  لهماا   ما كان في الصحيحين أو أحدهما أكتفي 
، وما لم يكن في الصحيحين أو أحدهما أعزوه إلى صحيح السنن األربعا  إن كاان   بالقبول

ن موجودًا في بعضها فإنني أعزوه إلى كتابين فقاط مانهم وإن   موجودًا بها كلها ، وإن كا
كان موجودًا في ثالث ، وإن كان موجودًا في كتاب واحد منهم أعزوه إليه ، وهكذا تجدني 
أيها القارئ الكريم ُأَقدُِّم الكتَب الستَ  على غيرها ألنها عماد طالب العلم في الحديث ا بعاد   

الكتب الست  فإنني أعزو الحديث إلى غيرهاا مان الكتاب     اهلل تعالى  ا ، وما لم يكن في 
الصحيح  مثل صحيح الجامع ، صحيح األدب المفارد ، السلسال  الصاحيح  ، صاحيح     
الترغيب والترهيب ، صحيح السيرة النبوي  ، كما أن  تجدني أيها القارئ الكريم أحيل فاي  

م الساطع الشيخ األلباني رحمه تصحيح الحديث وتضعيفه على العالمِ  الضياِء الالمِع والنج
اهلل ، ونحن حينما نحيل على الشيخ األلباني فإننا ا والش  ا ُنِحْيلُُ على مليٍّ ألنه كوكاُب    
نظائره وزهرُة إخوانه في هذا الشأن في زماننا ، هذا العالم الجليال الاذي وسَّاع دائارَة     

ذل  المشروع الاذي   (األم  تقريب السن  بين يدي ) االستفادِة من السن  بتقديمه مشروع 
بذل فيه أكثر من أربعين سن  ، ومن أراد أن يعرف هذه الفائدة العظيم  فلينظر على سبيل 
المثال إلى السنن األربع  التي ظلَّت مئات السنين محدودة الفائدة جدًا حيث كانت االساتفادة  

تقاديم الشايخ    منها مقتصرة على من كان له باع في تصحيح الحديث وتضعيفه ولكن بعد
األلباني لصحيح السنن األربع  اتسعت دائرة االستفادة حتى تعم كل طالب أراد أن يستفيد ، 
وهذا وال ش  فائدة عظيم  جدًا عند من نور اهلل بصيرته وأراد اإلنصاف ، ومن المؤساف  
في زماننا هذا أن نرى بعض طلب  العلم ممن ال يقام لهم وزنًا في العلم يتطااولون علاى   
الشيخ األلباني ويجترئون عليه ويترقبون له الهفوات ويتصيدون له األخطااء ويلتمساون   
العثرات ليشهروا به ، وهذا ا وال ش  ا يدل على فساِد الني  وساوء الطويا  وساقامِ       
الضمائر ولؤم السرائر ويدل كذل  على أن قلبه أخلى من جوف البعير ، إذ لو تعلام العلام   

رضي اهلل عنهما ا يأخذ بركاب   –لعلم التواَد فيه ، ولقد كان ابن عباس َلَعِلَم أن من أدب ا
ا ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء ، وكاان الشاافعي    زيد ابن ثابت ا رضي اهلل عنه 

أبو  من الست  الذين أدعو لهم كل ياوم عناد   : رحمه اهلل يقول لعبد اهلل ابن اإلمام أحمد 
ت لهم أنفسهم أن يتطاولوا على عالٍم صاحب حديث رسول اهلل السحر ، وال أدري كيف سوَّل
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، أما كان يجب عليهم أن يدعوا له في كال ساجدٍة يساجدونها هلل    !أكثر من نصف قرن ؟
تعالى جزاءًا لما وفقه اهلل تعالى في هذا العمل الجليل تجاه السن  الُمَشارَّف  باداًل مان أن    

فقد كان رحماه اهلل   !، ثم ماذا ينقمون عليه ؟!بال ، نعوذ باهلل تعالى من الخيتجرئوا عليه 
تعالى من أئم  الهدى وأعالم التقى ومصابيح الدجى ، من حلي  األولياء وأعاالم النابالء   

حامُل لواء السان    وحراس العقيدة وحماة السن  وأشياع الحق وأنصار دين اهلل عز وجل ،
، كان الكتاب  ي الدين ، قطب اإلسالمصدر الزمان ، محي وناصرها وقامع البدع  ودامغها ،

، وكان رحمه اهلل تعاالى  والسن  له كالجناحين للطائر يتمس  بهما ويعُض عليهما بالنواجذ
شهابًا ثاقبًا ونجمًا ساطعًا وبدرًا طالعًا وسهمًا نافذًا ، وكان كوكَب ُنَظَرائه وزهرَة إخواناه ،  

واحد زماناه، وإماام     التوفيق والسداد ، تفوح منه عالمات الُيْمِن وأمارات الخير ورائح
، وكان رحمه  العلم حليفه، والزهد أليفه ،عالم الحبر، ذو األحالم والصبر، ال عصره وأوانه

يتفجَّاُر   ، مباركا كالغيث من السماء أينما حل نفع واسعًااهلل تعالى  خزان  علم فكان علمه 
في غازارة علماه ودقا      باٌرله ُغ ُقَشُي ال، العلُم من جوانبه، وتنِطق الحكمُ  من نواحيه

وكاان  ،  استنباطه للفوائد واألحكام وسع  فقهه ومعرفته بأسرار اللغ  العربي  وبالغتهاا 
رحمه اهلل ذا همٍ  عاليٍ  تناطح السحاب في طلب العلم فكان ُيْقِبُل على طلاب العلام إقبااَل    

لعلم فكان إمامًا يقتدى به في ذل  الظامئ على المورِد العذب فقد أفنى جلَّ عمره في طلب ا
وكان منارًا عظيمًا من منارات العلم ، منارًا راسَي القواعد ُمَشيََّد األركان ثابَت الوطائاد ،  

اللسان الخطيب، الشهاب الثاقب، والنصاب العاقاب، صااحب اإلشاارات     اإلمام اللبيب، ذو
ام ، ام القاوَّ الصاوَّ  ، فات الحميدةذوالتصانيف المفيدة ، والمؤل ، الخفي ، والعبارت الجلي 

صاحب األخالق الرضي  ، والمحاسن السني  ، العالم  ، الزاهد في الدنيا الراغب في اآلخرة
الرباني المتفق على علمه وإمامته وجاللته وزهده وورعه وعبادته وصيانته فاي أقوالاه   

رحمه اهلل تعالى رحماً   د ، كان رحمه اهلل تعالى سراج العباد، ومنار البال ،وأفعاله وحاالته
واسعً  تعُم أرجائه ، وتغمده برحمٍ  فوق ما يخطر ببال أو يدور في الخيال ، وأنعم علياه  

 . برضا الكبير المتعال إنه ولُي ذل  والقادُر عليه 
والكتاب والسن  طافحين بما يدل على احترام أهال   وال أدري كيف يتطاولون على العالم، 

أال فليحذر طالب العلم من أن يكون سيئ الخلق ناطحًا للساحاب يترقاب   العلم وتوقيرهم ، 
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للعالم الهفوات ويلتمس العثرات ِلُيَشهَِّر به فإن ذل  ينقُص من مقدار التقاوى عناده مماا    
يكون سببًا في حرمانه من العلم ، بل ينبغي لطالب العلم أن يكاون كاريَم الطبااع حمياَد     

لصدر مفتاحًا للخير مغالقًا للشر إذا تكلم َغِنم وإذا سكت َسِلم  السجايا مهذَب األخالق سليَم ا
وينبغي له أن يعرف أن العالم مع جاللته وسع  علمه قد يخطأ في اجتهاده فإن لكل جاواٍد  
كبوة ولكل عالٍم َهْفَوة وسبحان من له الكمال ، فال يكن خطأ العالم سبب النتقاص  لحقه أو 

ب عيني  ومحط نظر  وِقْبل  قلبا  أن العاالم مثااٌب علاى     فرص  للنيِل منه ، وليكن نص
الثابت في الصحيحين عن عباد اهلل   اجتهاده سواء أصاب أم أخطأ وحسُب  حديث النبي 

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فلاه  : قال   ابن عمرو ا رضي اهلل عنهما ا أن النبي   
لي  بعد ذل  أن تتر  العالم هو الاذي  ، ثم ع. أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر 

 . يحكم على العالم واخرج من بين النسور وال تناطح السحاب 
أنا أقدم هذا الكتاب كتمرين لطالب العلم على حفظ المسأل  بأدلتها من الكتاب والسان   ( 1)

الصحيح  حتى ينشأ طالب العلم على هذا النحو وحتى يصل إلى أن يكون ذل  طبعًا لاه ال  
لفًا ويكون الكتاب والسن  له كالجناحين للطائر يتمس  بهما ويعض عليهما  بالنواجاذ ،  تك

فيما ثبت في صحيح الجامع عن أبى هريرة  ألن ذل  سبيل النجاِة من الضالل لقول النبي 
تركُت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب اهلل وسنتي ، ولن يتفرقا حتاى  )رضي اهلل عنه 
 (ض يردا عليَّ الحو

إذا خالفات الاوحيين الشاريفيين     أي سماء تظلني وأي أرض تقلني :ولسان حاله يقول 
 .الكتاب والسن  الصحيح  

وليس الكتااب  ( الكتاب والسن )على طالب العلم أن يتمس  بالوحيين كليهما  ويجب التنبيه
اهلل فيما ثبت في صحيح أبي داوود عن المقدام ابن معد يكرب رضاي    فقط لقول النبي 

ومن المؤسف فى زماننا هاذا تجارئ بعاض    ( أال وإني أوتيُت القرآَن  ومثَله معه  )عنه 
فيقولون إنه بشر مثلنا هات الدليل من القرآن فقط ا وهذا يادل وال    الجهل  على النبي 

 رش  ا على أن قائل هذه العبارة جاهل جهال مركبًا بل هو أضل من حمار أهله ، وقد أخب 
ذا سيقع في أمته فقال فيما ثبت في صحيح ابن ماج  عن المقدام ابان معاد   أن ه النبي 

يوش  الرجل متكئًا على أريكته ُيَحَدُث بحديٍث من حديٍث فيقول بينناا  )يكرب رضي اهلل عنه 
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وبينكم كتاب اهلل ،فما وجدنا فيه من حالٍل استحللناه وما وجدنا فيه من حراٍم حرمناه ،  أال 
 (اهلل  ماهلل مثل ما حر وإن ما حرَّم رسول

ولقد كان السلف الصالح رحمهم اهلل تعالى يدعون إلى التمس  بالوحيين كليهما وُيَضاِلُلون  
إذا رأيت رجل يقول هات الكتاب ودعنا من السن  : من يتمس  بالكتاب فقط ، قال أبو قالب  

 .فاعلم أنه ضال 
 : وقال اإلمام احمد رحمه اهلل ]*[

 نعم المطياُ  للفتاى اآلثااااُر  أخبااااُر دين النبي محمااٍد

 فالرأُي لياٌل والحدياُث نهاااُر  ال ترغباَّنَّ عن الحدياِث وأهله 

  
 وقال الشافعي رحمه اهلل  ]*[

 إال الحديِث وعلم الفقه في الدين  ُكُل العلوِم سوى القرآِن مشغلٌ 
 الشياطين وما سوى ذا  وسواِس  العالُم ما كان فيه قال حدثانا

أختم الكتاب بفهرس مزود بأرقام الصفحات لسهول  الحصول على العنصر المراد مان  ( 6)
 .  الكتاب 

وهاذه  ، درهول  صفوه وعلياه َكا  ن رمه نمه وعلى مؤلفه ُغيا أيها الناظر فيه ل  ُغف »
عادم  فإن صادفت كفؤا كريما لم ت، أفكاره تزف إلي   علي  وبناُت ُضَرْعبضاعته المزجاة ُت

مناه  ما كاان  و ، ن كان غيره فاهلل المستعانإو، بإحسان  بمعروف أو تسريحًا مساكًاإمنه 
ومان الشايطان واهلل بارئ مناه      يمن صواب فمن الواحد المنان وما كان من خطأ فمن

نفعنا بماا  أن يعلِّمنا ما ينفعنا، و، هذا واهلل أسأل أن أن ُي وأنا راجٌع عنه بإذن اهلل ورسوله
عنده بقباوٍل   هوأن يتقبل، وأن يجعل هذا الكتاب حجً  لنا ال علينا  نا ِعلًماوأن يزيد ،َعلَّمنا
يجعل عملي خالصًا  ، وأن مأمول وأكرم مسئولوأن ينفع به من انتهى إليه إنه خير  حسن

لوجهه الكريم وسببًا لنيِل جناِت النعيم وأن يعصمني  وقارئه من الشايطان الارجيم ،كماا    
اهلل أن يحملنا على فضله وال يحملنا على عدله إنه سبحانه على من يشااُء  أسأله سبحانه 

 .قدير وباإلجاب  جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين 
 «وصلى اهلل وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه
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]*[ عناصر الباب: 
 الترغيب في الجن  فصٌل في: 
 إدام  ِذْكِر الَجنَّ  فصٌل في: 
 من أعظم الغبن أن تبيع الجن  بالدنيا الفاني  فصٌل في: 
 ُحفَّت الجن  بالمكارهفصٌل في : 
 نعيم الجن  فوق ما يخطر ببال أو يدور في الخيال فصٌل في:  
 نعيم الجن  ُينسي بؤس الدنيا فصٌل في: 
 مفتاح الجن  فصٌل في: 
 وجود الجن  اآلنفصٌل في : 
 مكان الجن  وأين هيفصٌل في : 
 درجات الجن  فصٌل في: 
 واسم تل  الدرج   الجن  أعلى درجاتفصٌل في: 
 ارتقاء العبد وهو في الجن  من درج  إلى درج فصٌل في :  
 منزل  أعلى أهل الجن  فصٌل في: 
 أهل الجن  منزل   أدنىفصٌل في: 
 إليهاالجن  دخوال  أهلآخر فصٌل في : 

mailto:highsneakers@gmail.com
mailto:highsneakers@hotmail.com
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 ثمن الجن  فصٌل في: 
 طلب أهل الجن  لها من ربهم وطلبها لهمفصٌل في : 
 أسماء الجن  ومعانيهافصٌل في : 
 عدد الجناتفصٌل في : 

 أبواب الجن  وخزنتهافصٌل في : 
 خزن  الجن فصٌل في : 
عدد أبواب الجن ٌل في فص : 
 الجن   سع  أبوابفصٌل في:  
 وأنها ذات حلق  الجن  صف  أبوابفصٌل في: 
 من يقرع باب الجن   أولفصٌل في:  
 أول من يدخلون الجن  وصفاتهمفصٌل في : 
 صفات أول من يدخلون الجن فصٌل في : 
 سبق الفقراء األغنياء إلى الجن  فصٌل في: 
 وأوصافهم  اف أهل الجن أصنفصٌل في: 

 أكثر أهل الجن  هم أم  محمدفصٌل في   : 
 في النار  النساء في الجن  أكثر من الرجال وكذل  همفصٌل في:   
 من يدخل الجن  من هذه األم  بغير حسابفصٌل في : 
 الجن   ذكر حثيات الرب تبار  وتعالى الذين يدخلهمفصٌل في:  
 عرض الجن  فصٌل في: 
 اتربته و وحصباؤها ومالطهاالجن   بناءذكر فصٌل في: 
 وقصورها الجن  رفُغفصٌل في: 
 الجن   لمنازلهم ومساكنهم إذا دخلوا   أهل الجن معرففصٌل في: 
 الجن أهل الجن   كيفي  دخولفصٌل في :  
 عد اهلل تعالى فيه ألهلها أسوق الجن  و ما فصٌل في: 
 همِقُلُخم َوِهِقْلَخ الجن  في أهلصف  فصٌل في : 
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 ِسُن أهِل الجن  فصٌل في: 
 تحف  أهل الجن  إذا دخلوها فصٌل في: 
 ريح الجن  ومن مسيرة كم ينشقفصٌل في : 
 األذان الذي يؤذن به مؤذن الجن فصٌل في : 
 أشجار الجن  وبساتينها وظاللهافصٌل في : 
 وتعداد أنواعها وصفاتها الجن  ثمارفصٌل في : 

 في زرع الجن فصٌل في : 
 أنهار الجن  وعيونها وأصنافهافصٌل في : 
 طعام أهل الجن  وشرابهم ومصرفه فصٌل في: 
 التي يأكلون فيها ويشربون   أهل الجن آنيفصٌل في : 

 وحليهم  أهل الجن  لباسفصٌل في: 
 مناديل أهل الجن  فصٌل في: 
 سهم والتيجان على رؤ لبسهمفصٌل في: 
ُفُرُش أهل الجن  في  فصٌل:  
 ُبُسُط أهل الجن  وزرابيهم: 
 وسررهم وأرائكهم وبشخاناتهم  أهل الجن  خيامفصٌل في: 
  مطايا أهل الجن  و خيولهم و مراكبهم فصٌل في: 
 غلماُن أهل الجن  وخدُمهمفصٌل في : 
 الحور العينوصف فصٌل في : 
 طرب واللذة غناء الحور العين وما فيه من الفصٌل في:   
  الحور العين يطلبن أزواجهن أكثر مما يطلبهن أزواجهن فصٌل في: 
 هل في الجن  حمل و والدةفصٌل في : 
 كلهم ملو  فيها ُملُ  الجن  و أن أهلها فصٌل في: 
 أهل الجن  ال ينامون فصٌل في: 
 ارتفاع العبادات في الجن  إال عبادة الذكر فإنها دائم فصٌل في :   
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 ومراكبهمأهل الجن   تزاورفصٌل في :  
  بأبصارهم جهرة    أهل الجن  هلل تعالىرؤيفصٌل في: 
 ألهل الجن   اهلل تعالى تكليمفصٌل في: 
 الجن  وأنها ال تفنى وال تبيد  أبدي فصٌل في : 
 الجن  تتكلم فصٌل في : 
 والسن   صفات من يستحقُّ الجن  في القرآن فصٌل في: 
الطريق إلى الجن  في  فصٌل: 

 : وها  تفصيل ذل  في إيجاٍز غيِر ُمخِّل 
 

 الترغيب في الجن  فصٌل في: 
 

الرحيم هاو   الحديث عن النعيم المقيم واإليمان الراسخ بالمنزل الكريم من الغفورما أحسن 
، من ربهاا وموالهاا   القلوب، وحادي النفوس، ومهيجها إلى القرب ةسلوة األحزان، وحيا

دار الفردوس من  لحديث عن النعيم والرضوان ال يسأمه الجليس، وال يمله األنيس، عزتا
النفوس مناها، قصور مبني  طابات   دار، وجل فيها المبتغى والمرام، دار وجنان تبلغ فيها

برضوانه ورحمته، وموضع السوط فيها خيار مان    لألبرار، غرسها الرحمن بيده، ومألها
  .الدنيا وما فيها

الحبيب أخي: 

ودخولهاا، يصاوم    ، يصلي من أجل رضا رباه  المسلم في كل أحواله ال يفكر إال بالجنان
الجنان، الصغير والكبيار، الاذكر    الهواجر طلبًا لها، يبذل الخير أينما كان من أجل أراضي

الجن  هي المقام، جعلها أنااس نصاب أعيانهم     واألنثى، الطائع والعاصي يتمنى أن تكون
وشغلهم وفراغهم، وفي سفرهم وإقامتهم، ألنهم قارءوا   ي أفراحهم وأحزانهم،يتذكرونها ف

وفاي  [. 43:األعراف] َوُنوُدوْا َأن ِتْلُكُم اْلَجنَُّ  ُأوِرْثُتُموَها ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن في كتاب ربهم
وقف  ما أشدها من وقف ، وقف  تحمل  يوم القيام ، يوم الحسرة والندام ، يقف العالم بأكمله

األلم واألمل، إنها وقف  تحمل دعاء واحدًا، اللهام   الخوف والرجاء، والنور والظالم، تحمل
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وبعد الفصل بينهم تعلن أسماء الفائزين والفائزات والخاسارين  . سلم اللهم سلم.. لمسلم س
 ا ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُروِرَفَمن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر َوُأْدِخَل اْلَجنََّ  َفَقْد َفاَز َوما اْلَحَياُة الدُّْنَي والخاسرات

بادخول   تخيلوا أيها المؤمنون ذل  المؤمن كان في خوف وهلع، فيؤمر[. 181:آل عمران]
ا يطاأ أرض  صااحبن  ثم هاهو. الجنان والخلود فيها، ويفرح بالنجاة من لهيب النار وحرها
نزه  المشاتاقين، وينظاُر ألول    الجنان، وينتقل في رياضها مع المتحابين، ويدخل حدائقها

ضفاف األنهار في أرض خضراء، ومناا    مرة إلى تل  الخيام اللؤلؤي  وهي منصوب  على
ثم يمعن النظر فيرى قصرًا مشيدًا باه أناوار    بهيج، ورائح  أزكى من المس  والزعفران،

مقطوع  وال ممنوع ، تخيلوا أيها األخوة شعور ذل  المؤمن  وله فاكهٌ  كثيرٌة التتألأل، وح
  .ويعلم أنه خالد مخلد في ذل  النعيم في هذه اللحظات،

]*[ في وصف الجن   حادي األرواحقال ابن القيم رحمه اهلل تعالى في كتابه: 
ها من رحمته و كراماتاه  ألو م ألحبابهوكيف يقدر قدر دار غرسها اهلل بيده و جعلها مقرا 

ل  الكبيار وأودعهاا جمياع الخيار     ها بالُمُكْلُمورضوانه و وصف نعيمها بالفوز العظيم َو
بحذافيره وطهرها من كل عيب وآف  و نقص فإن سألت عن أرضها و تربتها فهي المسا   

سألت عن بالطها فهو المس   إنلت عن سقفها فهو عرش الرحمن و أس إنو الزعفران و 
سألت عن بنائها فلبنا  مان    إنسألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ و الجوهر و  إنو  ذفراأل

فما فيها شجرة إال وساقها مان ذهاب و    أشجارهاسألت عن  إنفض  و لبن  من ذهب و 
 وأحلاى سألت عن ثمرها فأمثال القالل ألين من الزباد   إنفض  ال من الحطب و الخشب و 

ساألت عان    إنما يكون من رقاائق الحلال و    نفأحسسألت عن ورقها  إنمن العسل و 
فانهار من لبن لم يتغير طعمه و انهار من خمر لذة للشاربين و انهار مان عسال    أنهارها

سألت  إنسألت عن طعامهم ففاكه  مما يتخيرون و لحم طير مما يشتهون و  إنمصفى و 
  الذهب و الفضا   نيآف آنيتهمسألت عن  إنعن شرابهم فالتسنيم و الزنجبيل و الكافور و 

مان   أربعاين فبين المصراعين مسايرة   أبوابهاسألت عن سع   إنفي صفاء القوارير و 
ساألت عان تصافيق الريااح      إنو ليأتين عليه يوم و هو كظيظ من الزحاام و   األعوام

سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسير  إنتستفز بالطرب لمن يسمعها و  فإنها ألشجارها
أهلهاا   فاأدنى سألت عن ساعتها   إنفي ظلها مائ  عام ال يقطعها و  ريعالراكب المجد الس
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سألت عن خيامهاا و   إنعام و  ألفييسير في ملكه و سرره و قصوره و بساتينه مسيرة 
سألت عان   إنقبابها فالخيم  الواحدة من درة مجوف  طولها ستون ميال من تل  الخيام و 

سألت  إنو  األنهاربني  تجري من تحتها عالليها و جواسقها فهي غرف من فوقها غرف م
عن ارتفاعها فانظر إلى الكوكب الطالع أو الغارب في األفق الذي ال تكاد تناله األبصاار و  

سألت عان فرشاها فبطائنهاا مان      إنسألت عن لباس أهلها فهو الحرير و الذهب و  إن
ها البشخانات و علي األسرةفهي  أرائكهاسألت عن  إنالرتب و  أعلىمفروش  في  إستبرق

سألت عن وجوه أهلها  إنالذهب فما لها من فروج و ال خالل و  بأزرارهي الحجال مزررة 
ثالث و ثالثين على صورة آدم  فأبناء أسنانهمن سألت عن إو حسنهم فعلى صورة القمر و
 أعلىمن الحور العين و  أزواجهمن سألت عن سماعهم فغناء إعليه السالم أبي البشر و و

سألت عان   إنمنهما خطاب رب العالمين و  أعلىالمالئك  و النبيين و  أصواتماع منه س
مان   شااءوا شاء اهلل مما شاء يسير بهم حيث  إنمطاياهم التي يتزاورون عليها فنجائب 

سألت عن حليهم و شارتهم فأساور الذهب و اللؤلؤ على الارؤوس مالباس    إنالجنان و 
ساألت عان    إنلؤلؤ مكناون و   كأنهمان مخلدون سألت عن غلمانهم فولد إنالتيجان و 

ماء الشباب فللورد  أعضائهنالالتي جرى في األتراب فهن الكواعب  أزواجهمعرائسهم و 
و التفاح ما لبسته الخدود و للرمان ما تضمنته النهود و اللؤلؤ المنظوم ما حوته الثغور و 

سن وجههاا إذا بارزت و   للرق  و اللطاف  ما دارت عليه الخصور تجري الشمس من محا
يضيء البرق من بين ثناياها إذا ابتسمت إذا قابلت حبها فقل ما تشاء في تقابل النيارين و  

ضمها إليه فما ظن  بتعانق الغصنين يرى وجهه  إنإذا حادثته فما ظن  بمحادث  الحبين و 
لحم و و يرى مخ ساقها من وراء ال صقلهافي صحن خدها كما يرى في المرآة التي جالها 

ال يستره جلدها و ال عظمها و ال حللها لو اطلعت على الادنيا لماألت ماا باين األرض     
الخالئق تهليال و تكبيرا و تسبيحا و لتزخرف لها ما بين  أفواهوالسماء ريحا و الستنطقت 

الخافقين و ال غمضت عن غيرها كل عين و لطمست ضوء الشمس كما تطماس الشامس   
لى ظهرها باهلل الحي القيوم و نصيفها على رأسها خيار مان   ع من من ضوء النجوم و ال

إال  األحقااب ال تزداد علاى طاول    أمانيهاإليه من جميع  أشهى الدنيا و ما فيها و وصالها
حسنا و جماال و ال يزداد لها طول المدى إال محب  ووصاال مبرأة من الحبال و الاوالدة و   
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دناس ال يفنى البول و الغائط و سائر األ الحيض و النفاس مطهرة من المخاط و البصاق و
شبابها و ال تبلى ثيابها و ال يخلق ثوب جمالها و ال يمل طيب وصالها قد قصرت طرفهاا  

نظار   ، إنو هواه  أمنيتهسواه و قصر طرفه عليها فهي غاي   ألحٍدعلى زوجها فال تطمح 
معها في غاي  األماني  غاب عنها حفظته فهو إنو  أطاعتهبطاعته  أمرها إنسرته و  إليها

قلبه سرورا و كلماا   مألت إليهاكلما نظر  ، نس و ال جانإو األمان هذا و لم يطمثها قبله 
 إنو ، لؤلؤا منظورا ومنثورا و إذا برزت مألت القصر والغرفا  ناورا    أذنهحدثته مألت 

الشمس فهل رأيت  ِنْسسألت عن الُح إنو ، عدل سن الشباب أفي  فأتراٌبسألت عن السن 
 إنو ، حاور   أحسان بياض في  أصفىسألت عن الحدق فأحسن سواد في  إنو القمر و 

سألت عن النهود فهن الكواعب نهودهن  إنو  األغصان أحسن رأيتفهل  سألت عن القدود
ساألت عان حسان     إنالياقوت و المرجان و  فكأنهسألت عن اللون  إنالرمان و  كألطف

جمال الباطن  فأعطين اإلحسانجمع لهن بين الحسن و  الخلق فهن الخيرات الحسان الالتي
سألت عن حسن العشرة و لذة ماا هنالا     إنالنفوس قرة النواظر و  أفراحوالظاهر فهن 

 بلطاف  التبعل التي تمتزج بالروح أي امتزاج فما ظنا   األزواجفهن العرب المتحببات إلى 
و إذا انتقلت من قصار إلاى   الجن  من ضحكها  أضاءتإذا ضحكت في وجه زوجها  بامرأة

قصر قلت هذه الشمس متنقل  في بروج فلكها و إذا حاضرت زوجهاا فياا حسان تلا      
و حديثها السحر الحالل لاو    خاصرته فيا لذة تل  المعانق  و المخاصرة  إنالمحاضرة و 

لام   أنهاا هي حدثت ود المحادث   إنطال لم يملل و  إن  أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز 
فيا حبذا تل  المؤانسا    أمتعتو  آنست إنو  األسماعلذة األبصار و  غنت فيا إنو  توجز 

من  أطيبو ال  ألذنولت فال  إنإليه من ذل  التقبيل و  أشهىقبلت فال شيء  إنو  اإلمتاعو 
سألت عن يوم المزيد وزيادة العزيز الحميد و رؤي  وجهه المنازه   إنو ، ذل  التنويل هذا 
لتشبيه كما ترى الشمس في الظهيرة و القمر ليل  البدر كماا تاواتر عان    عن التمثيل و ا

 .الصادق المصدوق النقل فيه و ذل  موجود في الصحاح و السنن و المسانيد 
فيا لذة األسماع بتل  المحاضرة و يا قرة عيون األبرار بالنظر إلى وجه الكريم فاي الادار   

وجوه يوم ناضرة إلى ربها نااظرة و وجاوه   اآلخرة و يا ذل  الراجعين بالصفق  الخاسرة 
   يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة 
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 منازل  األولى و فيها المخيم   ات عدن فإنهاافحي على جن
 ود إلى أوطاننا و نسلماانع  رىاولكننا سبي العدو فهل ت

 

 

 

 

 إدام  ِذْكِر الَجنَّ  فصٌل في: 
 

 

 كان أصحاب النبي وتخيل ما ، والشوق إليها، يديمون ذكر الجن ، ورضي اهلل عنهم
سمع  مسمعا بعين البصيرة وأْمِعِن النظر فيه واجعل له من وتأمل في الحديث اآلتي  فيها

 .  ، ودرر الفرائد غرر الفوائد  بما فيه من وفي قلب  موِقعًا عسى اهلل أن ينفع
قال  لقيني أبو بكر فقال كيف ( صحيح مسلم    بن الربيع اأُلسيدي الثابت في حديث حنظل)

أنت يا حنظل  قال قلت نافق حنظل  قال سبحان اهلل ما تقول قال قلت نكون عند رسول اهلل 
   فإذا خرجنا من عند رسول اهلل  حتى كأنا رأي عينيذكرنا بالنار والجن  عافسنا

ثل هذا فانطلقت أنا األزواج واألوالد والضيعات فنسينا كثيرا قال أبو بكر فواهلل إنا لنلقى م
  قلت نافق حنظل  يا رسول اهلل فقال رسول اهلل  وأبو بكر حتى دخلنا على رسول اهلل 

قلت يا رسول اهلل نكون عند  تذكرنا بالنار والجن  حتى كأنا رأي عين فإذا ؟  وما ذا  
والذي  خرجنا من عند  عافسنا األزواج واألوالد والضيعات نسينا كثيرا فقال رسول اهلل 

نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم المالئك  على 
 . فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظل  ساع  وساع  ثالث مرات 

 
 من أعظم الغبن أن تبيع الجن  بالدنيا الفاني  فصٌل في: 

 
]*[ حادي األرواحقال ابن القيم رحمه اهلل تعالى في كتابه : 
فإذا علم الجن  قد رفاع   مرؤوسهعلم الموفقون ما خلقوا له وما أريد بإيجادهم رفعوا ولما 

 أعظمورأوا من ، إليه وإذا صراطها المستقيم قد وضح لهم فاستقاموا عليه  ، لهم فشمروا
ال يزول وال ينفذ  الغبن بيع ما ال عين رأت وال إذن سمعت وال خطر على قلب بشر في أبد
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هو كأضغاث أحالم أو كطيف زار في المنام مشوب باالنغص ممازوج   بصباب  عيش إنما 
تزيد علاى لذاتاه    أآلمهحزن شهورا أبالغصص إن أضح  قليال أبكى كثيرا وإن سر يوما 

فيا عجبا من سفيه في صورة حليم ، وله مخاوف وآخره متآلف أوأحزانه أضعاف مسراته 
الحظ الباقي النفيس وبااع جنا    ومعتوه في مسال  عاقل آثر الحظ الفاني الخسيس على 

عرضها السموات واألرض بسجن ضيق بين أرباب العاهات والبليات ومساكن طيبا  فاي   
باا  ُرجنات عدن تجري من تحتها األنهار بأعطان ضيق  آخرها الخراب والبوار وأبكاارا عُ 

ذان دنسات سيآت األخالق مسالخات أو متخذات أخ أترابا كأنهن الياقوت والمرجان بقذراٍت
وحورا مقصورات في الخيام بخبيثات مسيبات بين األنام وأنهارا من خمر لاذة للشااربين   
بشراب نجس مذهب للعقل مفسد للدنيا والدين ولذة النظر إلى وجه العزيز الرحيم باالتمتع  
برؤي  الوجه القبيح الذميم وسماع الخطاب من الرحمن بسماع المعازف والغناء واأللحاان  

يوم المزياد باالجلوس فاي مجاالس     ، ووالياقوت والزبرجد  نابر اللؤلؤوالجلوس على م
أساوا  بونداء المنادي يا أهل الجن  إن لكم أن تنعموا فاال ت ، الفسوق مع كل شيطان مريد 

وإنماا يظهار   ، وتحيوا فال تموتوا وتقيموا فال تظعنوا وتشبوا فال تهرموا بغناء المغناين  
إذا ، وإنما يتبين سفه بائعه يوم الحسر والندام  ،  قيام الغبن الفاحش في هذا البيع يوم ال

ونادى المناادي علاى   ، حشر المتقون إلى الرحمن وفدا وسيق المجرمون إلى جهنم وردا 
فلو توهم المتخلاف  ، األشهاد ليعلمن أهل الموقف من أولي بالكرم من بين العباد  سرؤو

لهم من الفضل واإلنعام وما أخفى لهام   عد اهلل لهم من اإلكرام وادخرأعن هذه الرفق  ما 
أي  َمِلا َعَل»من قرة أعين لم يقع على مثلها بصر وال سمعته أذن وال خطر على قلب بشار  

أن القوم قاد   وعلم «نه ال خير له في حياته وهو معدود من سقط المتاع أبضاع  أضاع و
نعيم المقيم في جوار الكبير وال يلحقه الزوال وفازوا بال اآلفاتتوسطوا ملكا كبيرا ال تعتري  

وعلاى  ، وعلى أسرتها تحت الحجال يجلساون  ، الجن  يتقلبون  المتعال فهم في روضاِت
 ، الفرش التي بطائنها من إستبرق يتكئون وبالحور العين يتنعمون وبأنواع الثمار يتفكهون

يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معاين ال يصادعون عنهاا وال    
وفاكه  مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكناون  ، ينزفون 

يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه األنفس  ، جزاء بما كانوا يعلمون
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تاهلل لقد نودي عليها في سوق الكساد فما قلب وال أسنام  ، نتم فيها خالدونأوتلذ األعين و
وكيف ، عجبا لها كيف نام طالبها وكيف لم يسمح بمهرها خاطبها  العباد فوا إال أفراد من! 

للمشاتاق القارار دون معانقا      رَّطاب العيش في هذه الدار بعد سماع أخبارها وكيف َقا 
وكياف  ، وكيف قرت دونها أعين المشتاقين وكيف صبرت عنها أنفس الماوقنين   ،أبكارها

 . ي شيء تعوضت عنها نفوس المعرضينوبأ، صدفت عنها قلوب أكثر العالمين 
 :ثم ذكر اإلمام ابن القيم أروع قصيدٍة في وصف الجن  

 سوى كفئها والرب بالخلق أعلم  رة أن ينالهااااااوما ذا  إال غي
 ا يؤذي النفوس ويؤلمااوحفت بم  ا بكل كريه اااااوإن حجبت عن
 يتنعما اااااناف لذات بهاوأص  وها من مسرةااافلله ما في حش

 يبسم وضاتها والثغر في الروضور  امهااااااوهلل برد العيش بين خي
 همااامزيد لوفد الحب لو كنت من  أل موعد هو الذيها اااااوهلل وادي

 اب  مغنمااااالصب أنمحب يرى   اب ااااابذيال  الوادى يهيم صب
 لمااااوقهم ويسايخاطبهم من ف  دمااااااوهلل أفراح المحبين عن

 أمااتس هيفال الضيم يغشاها وال   تري اهلل جهرة أبصاااااارهلل و
 لو المحب المتيماااأمن بعدها يس  ه نضرةاالوجاإلى  أهدتفيا نظرة 

 اء لها نور من الفجر أعظماااأض  رة إن تبسمتااااوهلل كم من خي
 ن تكلماماع حياااااألس ةويا لذ  أقبلت هي إنار اااافيا لذة األبص

 ماان تبساويا خجل  الفجرين حي  انثنت إذا جل  الغصن الرطيبويا خ
 لها ل  مرهمااااوص إالفلم يبق   ل بحبهااااانت ذا قلب عليإن كف

 منها تحت جيد  معصم اراوقد ص  هاااالثمها عند ضم فيوال سيما 
 ال وينعماااال الوصايلذ به قب  ن وجههااااتراه إذا أبدت له حس

 دماااافواكه شتى طلعها ليس يع  الئهااااعند اجت تفكه منها العين
 به القلب مغرم أغصاااانورمان    اااااعناقيد من كرم وتفاح جن

 ه الريق والفمااوللخمر ما قد ضم  دودهاااااخ ألبستهوللورد ما قد 
 ا من واحد يتقسمااااافيا عجب  دااجمع واح فيتقسم منها الحسن 
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 لو محرماااااابجملتها إن الس  عتالها فرق شتى من الحسن أجم
 مااااافينطق بالتسبيح ال يتلعث  و ناظرااااتذكر بالرحمن من ه
 ابه الجيش يهزمااتولى على أعق  وم بوجههاااإذا قابلت جيش الهم

 ر فهو المقدماااافهذا زمان المه  اافيا خاطب الحسناء إن كنت راغب
 أنه ليس يهرم ًاااااااتيقن حق  اء الشباب بغصنهاااولما جرى م
 ا من دونهن وتنعمااافتحظى به  ا للخائنات لحبهاااااوكن مبغض

 ات عدن تايماااااجن فيلمثل    واها فإنهااااااوكن أيما ممن س
 مد الفطر والناس صواااتفوز بعي  داااغ فيوصم يوم  األدنى لعل  

 ليس يقدما فاز باللذات من ااافم  ع بعيش منغصااااوأقدم وال تقن
 زل ل  يعلماااااولم ي  فيها من  رهااااوإن ضاقت الدنيا علي  بأس

 ازلنا األولى وفيها المخيماااامن  ات عدن فإنهااااااعلى جن فحي
 ود إلى أوطاننا ونسلماااااانع  رىاادو فهل تاا سبى العاولكنن

 ه فهو مغرماااوشطت به أوطان  وا أن العدو إذا نأىااااوقد زعم
 ا تحكمااالها أضحت األعداء فين  التيوق غربتنا اراب فاااغت أيو
 وق للقوم يعلمااامحبون ذا  الس  ليلتقي افيه  الذيعلى السوق ي وح

 ار فيه وأسلمواااافقد أسلف التج  ه بال ثمن لهاااافما شئت خذ من
 وم موسماازيارة رب العرش فالي  به الذيوم المزيد اااعلى يي وح
 ماااوتربته من إذفر المس  أعظ  حااال  أفياااواد هن علىي وح

 ان ال تتقصمااااومن خالص القي   ااور هنا  وفضااامنابر من ن
 ابر يعلمااالمن دون أصحاب المن  اعداا  قد جعلن مقااوكثبان مس
 م وتقسماااوأرزاقهم تجرى عليه  رورهمااعيشهم وس فيفبينا همو 
 ات ال يتوهمااااابأقطارها الجن  قت لهساطع أشر وٍراااإذا هم بن

 وق العرش ثم يكلماااافيضح  ف  رةاااتجلى لهم رب السماوات جه
 لمااااه إذ يساابآذانهم تسليم  همامعون جميعااسالم عليكم يس

 أنا أرحم أنني عنااااديتريدون   تهيتم فكل مااما اش سالونييقول 
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 ل وترحمااتولى الجمي الذيفأنت   ااعا نحن نسأل  الرضافقالوا جمي
 رمااااالى اهلل فاهلل أكاعليه تع  هماهد جمعاافيعطيهمو هذا ويش

 درى ؛ بلى سوف تعلمااكأن  ال ت  ا هذا ببخس معجلااااافيا بائع
 درى فالمصيب  أعظمااوإن كنت ت  يب ادرى فتل  مصاافإن كنت ال ت

 
 

 ُحفَّت الجن  بالمكارهفصٌل في : 
 
ُحفَّاِت اْلَجنَّاُ    »  :قال  أن النبي (  مسلمالثابت في صحيح  رضي اهلل عنهس حديث أن) 

  .«ِباْلَمَكاِرِه َوُحفَِّت النَّاُر ِبالشََّهَواِت 
 ؟ ُحفَِّت اْلَجنَُّ  ِباْلَمَكاِرِهما معنى : مسأل  
إال إذا تجارَّع   فال يصل إلى الجن  أحٌد ، هي األمور التي تكرهها النفس لمشقتها:  ِاْلَمَكاِرِه

بل هو طريق وعاٌر ، سهاًلليس الطريق إليها ، ف من غصص هذه المكااره التي تحيط بها
، وبذل كل ما في الوساع ، محفاوف بالمتاعب واآلالم والدموع والعرق والدم والتضحيات

فمن أراد الجن  ونعيمهاا فلياوطِّن نفساه    ، ليس طريًقا مليًئا بالمتع والشهوات والنزوات
والتي ينبغي على مان يرياد الجنا  أن يؤديهاا      ل هذه المكاره التي ُحفت بها الجن لتحم

والصبر على الطاعاات التي ، ويقاوم بها خير قيام كالصبر على المحن والباليا والمصائب
 .تشق على النفس كالجهاد في سبيل اهلل وغير ذل 

  أن النباي   (لترماذي الثابت في صحيحي أبي داود وا رضي اهلل عنه حديث أبي هريرة)
 أعددت ما وإلى إليها انظر فقال الجن  إلى جبريل أرسل والنار الجن  اهلل خلق لما قال : قال

 فوعزت  قال إليه فرجع قال فيها ألهلها اهلل أعد ما وإلى إليها ونظر فجاءها قال فيها ألهلها
  أعددت ما إلى فانظر يهاإل ارجع فقال بالمكاره فحفت بها فأمر دخلها إال أحد بها يسمع ال

 أن خفت لقد وعزت  فقال إليه فرجع بالمكاره حفت قد هي فإذا إليها فرجع قال فيها ألهلها
 يركاب  هي فإذا فيها ألهلها أعددت ما وإلى إليها فانظر النار إلى اذهب قال أحد يدخلها ال
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 بالشاهوات  فحفت بها فأمر فيدخلها أحد بها يسمع ال وعزت  فقال إليه فرجع بعضا بعضها
 . دخلها إال أحد منها ينجو ال أن خشيت لقد وعزت  فقال إليها فرجع إليها ارجع فقال
عليه السالم عندما رأى ما أعده اهلل تعالى من النعيم  عّل هذا هو السبب الذي جعل جبريلول

لذا ، ظّن أن كل من يسمع بالجن  ونعيمها سيعمل من أجل أن يدخلها،المقيم لعباده في الجن 
 ".فوعزت  ال يسمع بها أحٌد إال دخلها" قال

ثاّم قاال   ، أمر اهلل تعالى بالجنا  فحّفات بالمكااره   ، بعد أن قال جبريل عليه السالم ذل 
فإذا هي قد حّفت  بالمكاره ،فرجع إليها، ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت ألهلها فيها:لجبريل

بل هو طريق وعاٌر محفاوف بالمتاعب واآلالم  ،فعلم بذل  أّنه لم يعد الطريق إليها سهاًل.
ليس طريًقاا مليًئاا باالمتع    ، وبذل كل ما في الوسع، والدموع والعرق والدم والتضحيات

فمن أراد الجن  ونعيمها فليوطِّن نفسه لتحمل هذه المكاره التي ُحفت ، والشهوات والنزوات
ال يصل إلى الجنا  أحاٌد إال إذا   ف ا  وهي األمور التي تكرهها النفس لمشقتها ا  بها الجن 

ففي الحديث الشاريف قاد شابه حاال     ، تجرَّع من غصص هذه المكااره التي تحيط بها
والتي ينبغي على من يريد الجن  أن ا   التي ُحفت بها الجن ا   التكاليف الشاق  على النفس

ى والصابر علا  ، يؤديها ويقاوم بها خير قيام كالصبر على المحن والبالياا والمصاائب  
شّبه كل ذلا  بحااال   ، الطاعاات التي تشق على النفس كالجهاد في سبيل اهلل وغير ذل 

أسوارٍ كثيفاٍ  من األشوا  التي يكمن فيها كل حياوان ضاارٍّ مان الوحاوش والحياات      
وهذه األسوار الكثيفا  الكريها  محيطا  ببستانٍ عظيمٍ تلتف به من كل مكان ، والعقارب

أحٌد إلى هذا البستان وال يحظى بالتنعم بماا فياه إال بعاد أن     بحياث ال يستطيع أن يصل
وال شا  أن  ،ويتجشم المشاق التي تلحقه حين سلوكه فيهاا ، يتخطى هذه األسوار البغيض 

كذل  الجن  ال ينالها ويحظى بنعيمها الدائم إال ، وصبرٍ دائم،ذل  يحتاج إلى جهاٍد طويل شاق
راضاًيا بقضااء اهلل   ، صابًرا على ماا يصايبه  ،همجاهًدا نفس، من تخطى شدائد دنياااه

فالجنا   ،مضحًيا بالنفس والمال في سبيل نيل مطلوبه،قائًما بتكاليف اإلسالم خير قيام،تعالى
إّن اهلَل اشترى مان  : ) قال تعالى، هي الثمن الذي اشترى اهلل به نفوس المؤمنين وأموالهم

 َ ُيقاِتلون في سبيلِ اهلِل فَياقُتالوَن وُياقَتاالوَن  المؤمنين أنُفَسهْم وأمواَلهْم بأنَّ لهُم الجّن
وْعاًدا عليِه حًقا في التوراِة واإلنجيلِ والقرآنِ وَمْن َأْوفَاى بعهاِدِه ِماَن اهلِل فاْسَتبِشاُروا    
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ما مان  :قال شمر بن عطي { 111:التوب }( ِبَبْيعكُم الذي باَيْعُتْم به وذل  هو الفوُز العظياُم
 .1وفَّّى بها أو مات عليها ثّم تال اآلي  السابق ، عّز وجّل في عنقه بيع مسلمٍ إال هلل 

بل أكدَّ اهلل تعالى الوعد الذي ذكره في هااذه اآلي  وأخبر بأّنه قد كتبه على نفسه الكريم  
ثاّم بشَّار مان قاام     ، التوراة واإلنجياال والقرآن: وأنزله على رسله في كتبه العظيم  

 .ووفَّاَّى بهذا العهد بالفوز العظيم والنعيم المقيم، بمقتضى هذا العقد
  :كما في الحديث اآلتي  َأاَل ِإّن ِسْلَعَ  اهلل َغاِلَيٌ  ومن هنا يتضح معنى قول النبي 

َماْن  » :قاال   أن النبي ( الثابت في صحيح الترمذي  هريرة رضي اهلل عنه يأبحديث ) 
 .«الَمْنِزَل َأاَل ِإّن ِسْلَعَ  اهلل َغاِلَيٌ  َأاَل ِإّن ِسْلَعَ  اهلل اْلَجّنُ َخاَف َأْدَلَج َوَمْن َأْدَلَج َبَلَغ 

 وهلل دُر من قال: 
 الناابال أنِت غالي ٌ على الكس   اايا سلعَ  الرحمنِ لست رخيص
 اناافي األلاِف إال واحاٌد ال اثن  اُلهااايا سلع  الرحمان ليس ين
 انافلقاد ُعِرضِت بأيسار األثم  ترياايا سلع  الرحمن أين المش

 وِت ذو إمكاناافالمهُر قبل الما  اطبايا سلع  الرحمن هل من خ
 انااُحِجاَبْت بكلِّ مكاارهِ اإلنس  اااايا سلع  الرحمن لاوال أنَّه

 زاِء الثانيااوَتَعاالْت داُر الجا  طُّ من متخلٍفاااااِما كان قا
 وانياالُيصادَّ عنها المبطُل المت  اٍ االكنَّها ُحِجاَبْت بكلِّ كاريه
 نااإلى ربِّ العال بمشيئِ  الرحم  ُموااوتنالهاا الهامُم التي َتْسا

 اِد الثانيااَتِجْد راحاتِه يوَم المع  ْومِ معاِد  األدنىاااافاْتَعاْب لي
 الانفس طرًفا من بعض التكاليف التي قد ُحفَّت بها الجن  مع مشقتها على  ا  اآلن اولنذكر

: 
 : الجهاد في سبيل اهلل( 1)

 ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
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ولنشار تعااليم   ، وهو فرض كفاي  على المسلمين ليكفُّوا شرَّ األعداء عن حوزة اإلساالم  
وها  غيضًا من فيض ونقطً  من بحر مما ورد فاي فضال   ،وفضله عظيم، الدين السمح 

 :الجهاد في سبيل اهلل 
 :بنص القرآن الكريم  لّلُه اْلُمَجاِهِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن َأْجرًا َعِظيمًاَفّضَل ا( 1َ)

اّل َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َغْيُر ُأْوِلي الّضَرِر َواْلُمَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل الّلِه : )تعالى قال
يَن ِبَأْمَواِلِهْم َوَأْنُفِسِهْم َعَلى اْلَقاِعِديَن َدَرَجً  َوُكااّل َوَعَد ِبَأْمَواِلِهْم َوَأْنُفِسِهْم َفّضَل الّلُه اْلُمَجاِهِد

: اآليا   -النساء : سورة( ]الّلُه اْلُحْسَنَى َوَفّضَل الّلُه اْلُمَجاِهِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن َأْجرًا َعِظيمًا
01] 
يعدل الجن  كما هو   فوزوعد اهلل تعالى لمن قتل في سبيله أن يدخله الجن  وليس هنا( 1)

 .معلوم شرعًا وعقاًل وبداهً  
انتادب اهلل  ): قال  أن النبي  (حديث أبي هريرة  رضي اهلل عنه  الثابت في الصحيحين )

عز وجل لمن خرج في سبيله، ال يخرجه إال إيمان بي وتصديق برسلي، أن أرجعه بما نال 
على أمتي ماا قعادت خلاف ساري ،      من أجر أو غنيم ، أو أدخله الجن ، ولوال أن أشق

 (.ولوددت أني أقتل في سبيل اهلل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل

أن رجال كان  :قال   أن النبي  (الثابت في الصحيحين  أبي سعيد رضي اهلل عنهحديث ) 
لم فإني : خير أب، قال: أي أب كنت لكم؟ قالوا: قبلكم، رغسه اهلل ماال، فقال لبنيه لما حضر

أعمل خيرا قط، فإذا مت فأحرقوني، ثم اسحقوني، ثم ذروني في ياوم عاصاف، ففعلاوا،    
 . مخافت ، فتلقاه برحمته: ما حمل ؟ قال: فجمعه اهلل عز وجل فقال

غبارت  ُأما ) :قال   أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري عبد الرحمن بن جبرحديث )  
 (.قدما عبد في سبيل اهلل فتمسه النار

ال يلاج  :قال  أن النبي ( الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنهأبي هريرة حديث ) 
غبار فاي سابيل اهلل    النار رجل بكي من خشي  اهلل حتى يعود اللبن في الضرع وال يجتمع

 .ودخان جهنم 
 :  قاال  أن النباي  ( ما الثابت في صحيح الترماذي  رضي اهلل عنهبن عباس حديث ا) 

 .ا النار عين بكت من خشي  اهلل وعين باتت تحرس في سبيل اهلل ال تمسهمعينان 
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 :ليس هنا  عمٌل يعدل الجهاد في سبيل اهلل تعالى بنص السن  الصحيح  ( 3)
جاء رجل إلاى رساول    : قال  (حديث أبي هريرة  رضي اهلل عنه  الثابت في الصحيحين )

هال تساتطيع إذا خارج    : )قاال . (ال أجده: )دلني على عمل يعدل الجهاد، قال: اهلل  فقال
قال . ومن يستطيع ذل : قال(. المجاهد أن تدخل مسجد ، فتقوم وال تفتر، وتصوم وال تفطر

 .ه، فيكتب له حسناتِلَوفي ِط ُنَتْسإن فرس المجاهد لَي: أبو هريرة
 ُهْمَلْكُي ٍمْلَك كل:قال  أن النبي  (حديث أبي هريرة  رضي اهلل عنه  الثابت في الصحيحين )

 الدم لون اللون و دماَ ُرجََّفُت نتِعُط إذا كهيئتها القيام  يوم يكون تعالى اهلل سبيل في المسلم
   .  مس  ُفْرَع ُفْرالَع و
من ) :قال   أن النبي  (حديث أبي هريرة  رضي اهلل عنه  الثابت في صحيح البخاري ) 

وله في ه وَبَثَووَر يَهِرَو ُهَعْب، فإن ِشاحتبس فرسا في سبيل اهلل، إيمانا باهلل، وتصديقا بوعده
 (.ميزانه يوم القيام 

 : فيها ما و الدنيا من خير روح  أو اهلل سبيل فيأن الغدوة  بين النبي ( 4)
 خيار  روح  أو اهلل سبيل في لغدوة:قال  أن النبي  (حديث أنس الثابت في الصحيحين ) 

 . فيها ما و الدنيا من
 .الدعاء عند البأس والقتال مستجاب أن  النبي بين ( 1)
  :  تردان ال ثنتان:قال  أن النبي ( الثابت في صحيح أبي داوود  سعد بن سهلحديث ) 

   .  بعضا بعضهم يلحم حين البأس وعند النداء عند الدعاء
 .أن تر  الجهاد يكون سببًا في حصول الذل والعياذ باهلل  بين النبي ( 6)
 إذا: قاال   أن النباي  ( الثابت في صحيح أبي داوود اهلل عنهما  ابن عمر رضيحديث ) 

 ال ذال عليكم اهلل سلط الجهاد تركتم و بالزرع رضيتم و البقر أذناب أخذتم و بالعين  تبايعتم
   .  دينكم إلى ترجعوا حتى ينزعه

 :قال   أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث  )
  . «َماَت َوَلْم َيْغُز َوَلْم ُيَحدِّْث ِبِه َنْفَسُه َماَت َعَلى ُشْعَبٍ  ِمْن ِنَفاٍق  َمْن» 
 منزل  الجهاد في اإلسالم: 
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اَل ُأْخِبُرَ  ِبَرْأِس أ:قال   أن النبي ( حديث معاذ الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماج  )
َرْأُس اأَلْماِر ااْلْسااَلُم،   : َبَلى َيا َرُساوَل اهلل َقاالَ  : ُقْلُت :اأَلْمِر ُكّلِه َوَعُموِدِه َوِذْرَوِة َسَناِمِه

 .في سبيل اهلل َوُعموُدُه الّصاَلُة، َوِذْرَوُة َسَناِمِه الِجَهاُد
تنبيه :وذلا  ألنَّ فياه   ، مع فرضيته وفضيلته إال أنه مكروه على الانفس  الجهادو

وماع  ، مع مشق  السفر ومجالدة األعداء، فإَنه إما أن ُيقتل اإلنسان أو يجرح، مشق  وشدة
ُكِتَب عليكم القتااااُل وهاو ُكْرٌه لَُّكام  : ) لذا قال تعالى، أن النفس تكرهه إال أنه خيٌر لها

وَعسى أْن َتكرهوا َشْيًئا وهو َخيٌر  لَّكم وعسى أْن ُتحبُّوا شيًئا وهاو شرٌّ لكام واهلل يعلاُم   
 .{116:البقرة}( وأنتم ال تعلماون

َما َأَمَر اهلُل َتَعاَلى ِباإِلْنَفاِق َعَلى الَيَتاَمى َوالَمَساِكيِن ِلِحَماَيِ  الُمْجَتَمِع ِماْن َداِخِلاِه ، َكاذِلَ     َك
َفَرَض اهلُل الِجَهاَد َعَلى الُمْسِلِميَن ، َوُمَحاَرَبِ  َأْعَداِء الدِّيِن ، ِلَيُكفُّوا َعْن الَجَماَعاِ  الُمْساِلَمِ    

َوالِجَهاُد َفْرُض ِكَفاَي  ِإَذا َقاَم ِبِه َبْعُض اأُلمَِّ  َسَقَط َعاِن الَبااِقيَن ، َوالِجَهااُد    . اِئها َشرَّ َأْعَد
 َواِجٌب َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم َغزا َأْو َقَعَد ، َفالَقاِعُد َعَليِه َأْن ُيعيَن ِإذا اْسَتَعاَن ِبِه النَّاُس ، َوَأْن ُيغيَث

 .، َوَأْن َيْنِفَر ِإذا اُسُتْنِفَر  ِإَذا اْسَتَغاُثوا ِبِه
َأنَّ الِجَهاَد ِفيِه ُكْرٌه َوَمَشقٌَّ  َعَلى اأَلْنُفِس ، ِمْن َتَحمُِّل َمَشقَِّ  السََّفِر ، ِإَلاى  : َوَيْذُكُر اهلُل َتَعاَلى 

، َوَتْرٍ  ِللتَِّجااَرِة َوالصَّاْنَعِ    َمَخاِطِر الُحُروِب َوَما ِفيَها ِمَن َجْرٍح َوَقْتٍل َوَأْسٍر ، َوَتْرٍ  ِلْلِعَياِل 
إلخ ، َولِكْن َقْد َيُكوُن ِفيِه الَخْيُر أَلنَُّه َقاْد َيْعُقُباُه النَّْصاُر َوالظََّفاُر ِباأَلْعاَداِء ،      . . َوالَعَمِل 

، َوِمْنُه الُقُعوُد َعاِن   َوَقْد ُيِحبُّ الَمْرُء َشيئًا َوُهَو َشرٌّ َلُه. َواالسِتيالُء َعَلى َأْمَواِلِهْم َوِباَلِدِهْم 
ِممَّا  الِجَهاِد ، َفَقْد َيْعُقُبُه اسِتيالُء اأَلْعَداِء َعَلى الِبالِد َوالُحْكِم ، َواهلُل َيْعَلُم َعَواِقَب اأُلُموِر َأْكَثَر

 .َيْعَلُمها الِعَباُد 
 : والرضا بقضاء اهلل، الصبر على النوائب( 1)

  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
َأْم َحِسبتْم أن َتْدخُلوا الجنَّا َ َوَلمَّاا يعلاِم اهلُل الاذين جاهادوا مانكم ويعلاَم        : )قال تعالى
 { 141:آل عمران}(الصابرين
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ي الشََّداِئِد َوالِجَهااِد  َواَل َتْحَسُبوا َأنَُّكْم َتْدُخُلوَن الَجنََّ  َقْبَل َأْن َيْخَتِبَرُكُم اهلُل َتَعاَلى َوُيَمحَِّصُكْم ِف
ِلَيَرى ِصْدَق إيَماِنُكْم ، َوَيَرى َمْن َيْسَتِجيُب هلِل ، َوُيْخِلُص ِفي َطاَعِتِه ، َوِقَتاِل أًَْعَداِئِه ، َوَيْصِبُر 

 .َعَلى َمَكاِرِه الُحُروِب 
الذين َخَلاْوا مان قابِلكم مَّسَّاْتُهُم     َأْم َحسْبُتْم أن َتْدُخلوا الجنَّ َ َوَلمَّا َيْأِتُكم مََّثُل : )وقال تعالى

الَبْأسااااُء والضااراُء وُزْلِزُلوا حتى يقوَل الرسااوُل والذين آمُنوا َمَعُه َمَتى نصُر اهلِل 
 { 114:البقرة}(َأال إنَّ َنْصَر اهلِل قريٌب

ْن ُظْلَمِ  االْخِتاَلِف ، ِإلاى ُناوِر   ُيَخاِطَب اهلُل َتَعاَلى الِذيَن َهَداُهْم ِإلى السِّْلِم ، َوِإَلى الُخُروِج ِم 
اَلِم الِوَفاِق ، ِباتَِّباِعِهْم ُهَدى الِكَتاِب َزَمَن التَّْنزيِل ، الِذيَن َيُظنُّوَن ِمْنُهْم َأنَّ اْنِتَساَبُهْم ِإلى اإِلْسا 

ي َسبيِل الَحقِّ ، َوِهَداَيِ  الَخْلِق ، ِفيِه الِكَفاَيُ  ِلُدُخوِل الَجنَِّ  ُدوَن َأْن َيَتَحمَُّلوا الشََّداِئَد َواأَلَذى ِف
َهْل َتْحَسُبوَن َأنَُّكاْم  : َفَيُقوُل َلُهْم . َجْهاًل ِمْنُهْم ِبُسنَِّ  اهلِل َتَعاَلى ِفي َأْهِل الُهَدى ُمْنُذ َأْن َخَلَقُهْم 

ِمْن َقْبِلُكْم ِمَن اأُلَمِم الِذيَن اْبُتُلوا ِبالَفْقِر  َتْدُخُلوَن الَجنََّ  َقْبَل َأْن ُتْبَتَلوا َوُتْخَتَبُروا َكَما ُفِعَل ِبالِذيَن
، ( ُزْلِزُلوا ) ، َوُخوُِّفوا َوُهدَُّدوا ِمَن اأَلْعَداِء ( الضَّرَّاُء ) ، َوِباأَلْسَقاِم َواأَلْمَراِض ( الَبَأَساُء ) 

: ى َتَساَءَل الرَُّسوُل َوالُمْؤِمُنوَن َقااِئِليَن  َوامُتِحُنوا اْمِتَحانًا َعِظيمًا ، َواْشَتدَِّت اأُلُموُر ِبِهْم َحتَّ
َوِحيَنما َتْثُبُت الُقُلوُب َعَلى ِمْثِل هِذِه الِمَحِن الُمَزْلِزَلِ  ، ِحيَنِئٍذ َتِتمُّ َكِلَماُ   .َمَتى َيْأِتي َنْصُر اهلِل 

اِدِه الِذيَن َيْساَتْيِقُنوَن َأْن اَل َنْصاَر ِإالَّ   اهلِل ، َوَيِجيُء َنْصُرُه الِذي َيدَِّخُرُه ِلَمْن َيْسَتِحقُُّه ِمْن ِعَب
 .َنْصُر اهلِل 

الذين يثبتون على . ولن يستحقه إال الذين يثبتون حتى النهاي  . إنه مدخر لمن يستحقونه 
الاذين  . الذين ال يحنون رؤوسهم للعاصاف   .الذين يصمدون للزلزل  . البأساء والضراء 

وحتى حين تبلغ المحن  ذروتهاا ،  . اهلل ، وعندما يشاء اهلل يستيقنون أن ال نصر إال نصر 
، ال إلى أي حل آخر ، وال إلى أي نصر ال يجايء  { نصر اهلل } فهم يتطلعون فحسب إلى 

 .وال نصر إال من عند اهلل . من عند اهلل 
بهذا يدخل المؤمنون الجن  ، مستحقين لها ، جديرين بهاا ، بعاد الجهااد واالمتحاان ،     

ر والثبات ، والتجرد هلل وحده ، والشعور به وحده ، وإغفال كل ما سواه وكل مان  والصب
 .سواه 
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إن الصراع والصبر عليه يهب النفوس قوة ، ويرفعها على ذواتها ، ويطهرها في بوتقا   
األلم ، فيصفو عنصرها ويضيء ، ويهب العقيدة عمقًا وقوة وحيوي  ، فتتألأل حتاى فاي   

وعندئذ يدخلون في دين اهلل أفواجًا كما وقع ، وكما يقع في كل . أعين أعدائها وخصومها 
قضي  حق ، يلقى أصحابها ما يلقون في أول الطريق ، حتى إذا ثبتوا للمحن  انحاز إلايهم  

 . .من كانوا يحاربونهم ، وناصرهم أشد المناوئين وأكبر المعاندين 
يقع أن ترتفع أرواح . ي حقيقته يقع ما هو أعظم منه ف احتى إذا لم يقع هذا   اعلى أنه  

أصحاب الدعوة على كل قوى األرض وشرورها وفتنتها ، وأن تنطلق من إساار الحارص   
وهذا االنطاالق كساب   . . على الدع  والراح  ، والحرص على الحياة نفسها في النهاي  

كسب يرجح جمياع  . للبشري  كلها ، وكسب لألرواح التي تصل إليه عن طريق االستعالء 
آلالم وجميع البأساء والضراء التي يعانيها المؤمنون ، والمؤتمنون على راي  اهلل وأمانته ا

 .ودينه وشريعته 
 . وهذا هو الطريق . هل لحياة الجن  في نهاي  المطاف وهذا االنطالق هو المؤ

 .هذا هو الطريق كما يصفه اهلل للجماع  المسلم  األولى ، وللجماع  المسلم  في كل جيل 
وتوجاه إلاى اهلل   . . وصبر وثباات  . ومحن  وابتالء . . إيمان وجهاد : ذا هو الطريق ه

 . .ثم يجيء النعيم . ثم يجيء النصر . وحده 
وابتالء اهلل تعالى للعبااد وامتحانهم إنَّماا يكون لتنقيتاهم وترقيتاهم وليمياز الخبياث  

ولقاد  *َرُكوا أن يقولوا آمنَّا وهم ال ُيفتنونَأَحِسَب النَّاُس أن ُيْت* ألم: )قال تعالى، من الطيب
 .{3-1:العنكبوت}( فتنَّا الذين من قبلهم َفَلَيْعَلَمنَّ اهلُل الذين َصَدُقوا وَلَيْعَلَمنَّ الكاذبين

إن اإليمان ليس كلم  تقال إنما هو حقيق  ذات تكاليف؛ وأمان  ذات أعباء؛ وجهاد يحتااج  
وهام ال يتركاون   . آمنا : فال يكفي أن يقول الناس .  إلى صبر ، وجهد يحتاج إلى احتمال

لهذه الدعوى ، حتى يتعرضوا للفتن  فيثبتوا عليها ويخرجوا منها صافي  عناصرهم خالص  
كما تفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر الرخيص  العالق  به وهاذا هاو   . قلوبهم 

 .  تصنع الفتن  بالقلوب أصل الكلم  اللغوي وله داللته وظله وإيحاؤه وكذل
 :هذه الفتن  على اإليمان أصل ثابت ، وسن  جاري  ، في ميزان اهلل سبحانه 

 . .{ ولقد فتنا الذين من قبلهم ، فليعلمن اهلل الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين } 
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واهلل يعلم حقيق  القلوب قبل االبتالء؛ ولكن االبتالء يكشف في عالم الواقع ما هو مكشوف 
علم اهلل ، مغيب عن علم البشر؛ فيحاسب الناس إذن على ما يقع من عملهم ال على مجرد ل

وهو فضل من اهلل من جانب ، وعدل من جاناب ، وتربيا    . ما يعلمه سبحانه من أمرهم 
فليساوا  . للناس من جانب ، فال يأخذوا أحدًا إال بما استعلن من أمره ، وبما حققه فعلاه  

 !قلبه بأعلم من اهلل بحقيق 
ونعود إلى سن  اهلل في ابتالء الذين يؤمنون وتعريضهم للفتن  حتى يعلم الذين صدقوا منهم 

 .ويعلم الكاذبين 
إن اإليمان أمان  اهلل في األرض ، ال يحملها إال من هم لها أهل وفيهم على حملها قادرة ،  

ع  ، وعلى األمان  وإال الذين يؤثرونها على الراح  والد. وفي قلوبهم تجرد لها وإخالص 
وإنها ألمان  الخالف  في األرض ، وقيادة الناس إلاى  . والسالم  ، وعلى المتاع واإلغراء 

فهي أمان  كريم ؛ وهي أمان  ثقيل ؛ وهي من . طريق اهلل ، وتحقيق كلمته في عالم الحياة 
 .أمر اهلل يضطلع بها الناس؛ ومن ثم تحتاج إلى طراز خاص يصبر على االبتالء 

ن الفتن  أن يتعرض المؤمن لألذى من الباطل وأهله؛ ثم ال يجد النصير الاذي يساانده   وم
. ويدفع عنه ، وال يمل  النصرة لنفسه وال المنع ؛ وال يجد القوة التي يواجه بها الطغياان  

ولكنهاا ليسات   . وهذه هي الصورة البارزة للفتن  ، المعهودة في الذهن حين تذكر الفتن  
 .فهنا  فتن كثيرة في صور شتى ، ربما كانت أمر وأدهى .   أعنف صور الفتن

هنا  فتن  األهل واألحباء الذين يخشى عليهم أن يصيبهم األذى بسببه ، وهو ال يمل  عنهم 
وقد يهتفون به ليسالم أو ليستسلم؛ وينادونه باسم الحب والقراب  ، واتقاء اهلل فاي  . دفعًا 

وقد أشير في هذه السورة إلى لون من هذه الفتنا   .   الرحم التي يعرضها لألذى أو الهال
وهنا  فتن  إقبال الدنيا على المبطلين ، ورؤي  الناس لهام  .مع الوالدين وهو شاق عسير 

ناجحين مرموقين ، تهتف لهم الدنيا ، وتصفق لهم الجماهير ، وتتحطم في طريقهم العوائق 
مهمل منكر ال يحس به أحد ، وال يحامي وهو . ، وتصاغ لهم األمجاد ، وتصفو لهم الحياة 

عنه أحد ، وال يشعر بقيم  الحق الذي معه إال القليلون من أمثاله الذين ال يملكون من أمر 
 .الحياة شيئًا 
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وهنال  فتن  الغرب  في البيئ  واالستيحاش بالعقيدة ، حين ينظر المؤمن فيرى كل ما حوله 
ريب طريد وهنا  فتنا  مان   غهو وحده موحش وكل من حوله غارقًا في تيار الضالل ؛ و
فتن  أن يجد المؤمن أممًا ودواًل غارق  في الرذيل  . نوع آخر قد نراها بارزة في هذه األيام 

، وهي مع ذل  راقي  في مجتمعها ، متحضرة في حياتها ، يجد الفرد فيها مان الرعايا    
 !ي مشاق  هللويجدها غني  قوي  ، وه. والحماي  ما يناسب قيم  اإلنسان 

وجاذبي  األرض . فتن  النفس والشهوة . أكبر من هذا كله وأعنف . وهنال  الفتن  الكبرى 
وصعوب  . ، وثقل  اللحم والدم ، والرغب  في المتاع والسلطان ، أو في الدع  واالطمئنان 

اق االستقام  على صراط اإليمان واالستواء على مرتقاه ، مع المعوقات والمثبطات في أعم
 !النفس ، وفي مالبسات الحياة ، وفي منطق البيئ  ، وفي تصورات أهل الزمان

. وكان االبتالء أشد وأعناف  . فإذا طال األمد ، وأبطأ نصر اهلل ، كانت الفتن  أشد وأقسى 
وهؤالء هم الذين يحققون فاي أنفساهم حقيقا  اإليماان ،     . ولم يثبت إال من عصم اهلل 
  الكبرى ، أمان  السماء في األرض ، وأمانا  اهلل فاي ضامير    ويؤتمنون على تل  األمان

ولكناه  . وما باهلل حاشا هلل أن يعذب المؤمنين باالبتالء ، وأن ياؤذيهم بالفتنا    .اإلنسان 
فهي في حاج  إلى إعداد خاص ال يتم إال بالمعاناة العملي  . اإلعداد الحقيقي لتحمل األمان  
ي على الشهوات ، وإال بالصبر الحقيقي علاى اآلالم ، وإال  للمشاق؛ وإال باالستعالء الحقيق

بالثق  الحقيقي  في نصر اهلل أو في ثوابه ، على الرغم من طول الفتنا  وشادة االباتالء    
والنفس تصهرها الشدائد فتنفي عنها الخبث ، وتستجيش كامن قواها المذخورة فتساتيقظ  .

وكاذل  تفعال الشادائد    . ويصقل  وتطرقها بعنف وشدة فيشتد عودها ويصلب. وتتجمع 
بالجماعات ، فال يبقى صامدًا إال أصلبها عودًا؛ وأقواها طبيع  ، وأشدها اتصااًل باهلل ، وثق  

. النصر أو األجر ، وهؤالء هم الذين يسلَّمون الراي  في النهاي  : فيما عنده من الحسنيين 
ن األمان  وهي عزيزة على نفوسهم وإنهم ليتسلمو.مؤتمنين عليها بعد االستعداد واالختبار 

بما أدوا لها من غالي الثمن؛ وبما بذلوا لها من الصبر على المحن؛ وبما ذاقوا في سبيلها 
والذي يبذل من دمه وأعصابه ، ومن راحته واطمئناناه ، ومان   . من اآلالم والتضحيات 

مان  التي بذل فيها ثم يصبر على األذى والحرمان؛ يشعر وال ش  بقيم  األ. رغائبه ولذاته 
 .ما بذل؛ فال يسلمها رخيص  بعد كل هذه التضحيات واآلالم 
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وما يش  مؤمن في وعد اهلل .فأما انتصار اإليمان والحق في النهاي  فأمر تكفل به وعد اهلل 
وليس أحد بأغير على الحق وأهله . فإن أبطأ فلحكم  مقدرة ، فيها الخير لإليمان وأهله . 

المؤمنين الذين تصيبهم الفتن  ، ويقع عليهم الابالء ، أن يكوناوا هام     وحسب. من اهلل 
وأن يشهد اهلل لهم بأن في دينهم صالب  . المختارين من اهلل ، ليكونوا أمناء على حق اهلل 

بعين البصيرة وأْمِعِن النظر فيها واجعال    ديث اآلتياحوتأمل في األ ، فهو يختارهم لالبتالء
،  غارر الفوائاد  مان   ا  بما فيهموِقعًا عسى اهلل أن ينفع  في قلبسمع  مسمعا ومن لها 

 .  ودرر الفرائد
من يرد اهلل  :قال  أن النبي ( حديث أبي هريرة  رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين) 

  .  به خيرا يصب منه
 قاال  أن النبي ( الثابت في صحيح البخاري  رضي اهلل عنه حديث سعد ابن أبي وقاص) 
أشد الناس بالء األنبياء ثم األمثل فاألمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه : 

صلبا اشتد بالؤه و إن كان في دينه رق  ابتلي على قدر دينه فما يبرح البالء بالعبد حتاى  
 . يتركه يمشي على األرض و ما عليه خطيئ 

 علاى  دخال  أناه  (يب والترهيب الثابت في صحيح الترغ عنه اهلل رضي سعيد أبيحديث )
 ما فقال القطيف  فوق يده فوضع قطيف  عليه موعو  وهو وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول
 ياا  : قاال  ثم األجر لنا ويضاعف البالء علينا يشدد كذل  إنا قال اهلل رسول يا حما  أشد

 األنبياء : قال ؟ بالء الناس أشد من اهلل رسول
 بالقمال  يبتلاى  أحدهم كان،  الصالحون قال ؟ من ثم :  ال، ق اءالعلم قال ؟ من ثم :  قال
 فرحاا  أشاد  كان وألحدهم يلبسها العباءة إال يجد ما حتى بالفقر أحدهم ويبتلى يقتله حتى

 . بالعطاء أحدكم من بالبالء
إن عظام  : قاال   أن النباي  ( الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنهأنس حديث ) 

الء و إن اهلل تعالى إذا أحب قوما ابتالهم فمن رضي فله الرضا و مان  الجزاء مع عظم الب
 . سخط فله السخط
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قاال   أن النبي ( رضي اهلل عنه الثابت في صحيح ابن ماجه أبي  سعيد الخدري حديث )
 أحادهم  يجد ما حتى بالفقر ليبتلى أحدهم كان إن ، الصالحون ثم ، األنبياء بالء الناس أشد
  . بالرخاء أحدكم يفرح كما بالبالء ليفرح أحدهم كان وإن ، يحويها يالت العباءة إال

شاكونا إلاى   : قاال  (حديث خبَّاب بن األرتِّ رضي اهلل عنه الثابت في صحيح البخاري ) 
أال تستنصار  : رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وهو متوسِّد بردة له في ظل الكعب ، فقلناا 

ن من قبلكم، يؤخذ الرجل فيحفر له في األرض، فيجعل فيها، قد كا: )لنا، أال تدعو لنا؟ فقال
فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ماا دون لحماه   
وعظمه، فما يصده ذل  عن دينه، واهلل ليتمَّنَّ هذا األمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 

 (.ولكنكم تستعجلون حضرموت، ال يخاف إال اهلل، والذئب على غنمه،

مثل المؤمن  :قال  أن النبي ( حديث أبي هريرة  رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)
كمثل خام  الزرع من حيث أتتها الريح كفأتها فإذا سكنت اعتدلت و كاذل  الماؤمن يكفاأ    

  .  بالبالء و مثل الفاجر كاألرزة صماء معتدل  حتى يقصمها اهلل تعالى إذا شاء
 : قال  أن النبي  (الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماج   رضي اهلل عنه حذيف يث حد)
  . يطيق ال لما البالء من يتعرض قال نفسه يذل وكيف قالوا نفسه يذل أن للمؤمن ينبغي ال

 :الترمذي تحف  األحوذي بشرح جامع"لعالم  المباركفوري في اقال  ]*[
 .ْي َلا َيُجوُز َلُه َأ( َلا َيْنَبِغي ِلْلُمْؤِمِن ) 
 ِمَن اْلِإْذَلاِل ( َأْن ُيِذلَّ ) 
 َأْي َيَتَصدَّى  (َقاَل َيَتَعرَُّض ) 
 . َبَياٌن ُمَقدٌَّم ِلَقْوِلِه َما َلا ُيِطيُق (ِمَن اْلَبَلاِء ) 
 : األمر بالمعروف والنهي عن المنكر( 3)

 ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
وغالًبا ما يحدث للقائم بها شادائد ومشااكل وصاعوبات    ،  عبادة شاق  على النفس وهي
لذا بعدما أوصى لقمان ابنه باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوصاه بالصبر لما ، كثيرة

َيا ُبَنيَّ َأِقِم الصَّاالةَ َوْأُماْر   : ) كما حكاه القرآن الكريم،سيقابله بسبب ذل  من إيذاء ومشق 
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( َمْعُروِف َواْنَه َعِن الُمنَكِر َواْصِبْر َعَلى َمااا َأَصاااَبَ  ِإنَّ َذِلاَ  ِماْن َعاْزِم اأُلُماورِ     ِباْل
 .{10:لقمان}

 ُثمَّ َقاَل ُلقَماُن البِنِه ، َيا ُبَنيَّ َأدِّ الصَّاَلة في َأْوَقاِتها ، َوَأْتِمْمَها ِبُرُكوِعها َوُسُجوِدها َوُخُشوِعها
َة ُتَذكُِّر الَعْبَد ِبَربِِّه ، َوَتْحمُلُه َعَلى ِفْعِل الَمْعُروِف ، واالْنِتَهاِء َعْن ِفْعِل الُمْنَكاِر ،  ، أَلنَّ الصَّال

وِإذا َفَعَل اإلنَساُن ذِلَ  َتْصُفو َنْفُسُه َوَتْسُمو ، َوَيْسُهُل َعَليها اْحِتَماُل الصَِّعاِب فاي اهلِل ، ثامَّ   
احِتَماِل َأَذى النَّاِس ِإذا َقاَبُلوه ِبالسُّوِء واأَلذى َعَلى َحثِِّه ِإيًَّاُهْم َعَلى ِفْعِل  َحثَّ ُلْقَماُن اْبَنُه َعَلى

ِإنَّ هذا الذي َأْوَصاُه ِبِه ُهَو ِمَن األُموِر التي : الَخيِر ، واالْنِتَهاِء َعْن ِفْعِل الُمْنَكِر ، ُثمَّ َقاَل َلُه 
 ( .ِمْن َعْزِم اأُلُموِر ) سُُّ  ِبَها َيْنَبِغي الِحْرُص َعليها ، والتََّم

 : وغير ذل  من تكاليف اإلسالم( 4)
  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

: وعلى النفاوس الضاعيف  قاال تعاالى    ، أثقل شيٍء على المنافقاين ا  مثاًل ا  فالصالة 
 . {41:البقرة}( ِإالَّ َعَلى الَخاِشِعيَن  َواْسَتِعيُنوا ِبالصَّْبِر َوالصَّالِة َوِإنََّها َلَكِبيَرٌة)

ى َيْأُمُر اهلُل َتَعاَلى ِعَباَدُه ِباالْسِتَعاَنِ  َعَلى َأَداِء التََّكاِليِف ، َوَما َفَرَضُه َعَلاْيِهْم ، ِبالصَّاْبِر َعَلا   
ُغوَن َما ُيؤمُِّلوَن ِماْن َخْياِر   الَفَراِئِض ، َوَضْبِط النَّْفِس َعِن الَمَعاِصي ، َوِبالصَّالِة ، َلَعلَُّهْم َيْبُل

َوُيَنبُِّهُهُم اهلُل َتَعاَلى ِإَلى َأنَّ الِقَياَم ِبهِذِه الَوِصيَِّ  الِتي َيْطلُب ِمَن النَّاِس اأَلْخَذ . الدُّنيا َواآلِخَرِة 
الُمْؤِمَناَ  الَخاِشاَعَ     َأْمٌر َشاٌق َثِقيٌل َعَلى النُُّفوِس ، ِإالَّ النُُّفوَس. . . ِبَها ِمْن َصْبٍر َوَصالٍة 

 .الُمْسَتِكيَنَ  ِلَطاَعِ  اهلِل ، الُمَتَذلَِّلَ  ِمْن َمَخاَفِتِه 
وال ، والزكاة والصدقا  ثقيلتاان وشاقتان على البخااالء والحريصين على جمع الماال  

، تخفى مشق  الحج وما يتطلبه من جهٍد وسفر وصعاوبات وإنفاااااق وصابرٍ وَجَلاد   
وغير ذل  مان  ، وما يتطلبه من صبارٍ على الجوع والعطش  والشهوِة نهاًراوالصيااام 

 .المشقات
والتي على المسلم أن يتحمال  ، ولعلي أكون قد بيَّنُت جانًبا من المكاره التي ُحفت بها الجن 

وهي وإن كانت تكاليف شاقَّ  إال أّنه ،ما يعرض له منها ويصبر على ذل  ليفوز بنعيم الجن 
بعين البصيرة وأْمِعِن النظر فياه  وتأمل في الحديث اآلتي ، الغالي إال بالعمل الشاقال ُيدر  
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،  غرر الفوائد  بما فيه من موِقعًا عسى اهلل أن ينفع  سمع  مسمعا وفي قلبمن واجعل له 
 .  ودرر الفرائد

 َمانْ » :قاال   أن النبي ( الثابت في صحيح الترمذي  هريرة رضي اهلل عنه يأبحديث ) 
 .«َخاَف َأْدَلَج َوَمْن َأْدَلَج َبَلَغ الَمْنِزَل َأاَل ِإّن ِسْلَعَ  اهلل َغاِلَيٌ  َأاَل ِإّن ِسْلَعَ  اهلل اْلَجّنُ 

بعدما رأى حقيق  الجن  وقاد ُحفات    -عليه السالم-ولعلَّ هذا هو السبب الذي جعل جبريل
 ".ت  لقد خفُت أال يدخلها أحدوعزَّ: "لذا قال لرّبه تعالى، بالمكاره يخشى أال يدخلها أحد

 
 نعيم الجن  فوق ما يخطر ببال أو يدور في الخيال فصٌل في: 

 
الجن  فوق ما يخطر على البال أو يدور في الخيال فهال أعاددت لهاا صاالح     نعيم الجن  

وبين لنا بعضًا من نعيمهاا  .. ترغيبًا فيها.. لقد عرفنا اهلل الجن ، األعمال قبل طي اآلجال 
ال ، لذل  فإن نعيم الجن  مهماا وصاف  . زيادة في الترغيب والتشويق ، خفى عنا بعضًاوأ

 ! تدركه العقول ألن فيها من الخير ماال يخطر ببال أو يدور في الخيال ، فهل عرفت الجن ؟
ال تنقضي لاذاتها وال  .. وال أحزان وال بكاء، ال فيها بأس وال شقاء.. إنها دار خلود وبقاء

 ..ويصرع اللب.. ويسكر الرشد.. كل ما فيها يذهل العقل ويسحر الفكر.. هاتنتهي مسرات
 فنعيمها باق وليس بفان  :  هي جن  طابت وطاب نعيمها        

وزوج  حساناء  .. وفاكه  نضيج ..وقصر مشيد ونهر مطرد.وريحان  تهتز، هي نور يتألأل
عالي  سليم  بهيا  تتاراءى    في دور،في حبرة ونضرة، وحلل كثيرة في مقام أبدًا.. جميل 

 .ألهلها كما يتراءى الكوكب الدري الغائر في األفق
  َتَتَجاَفَى ُجُنوُبُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َرّبُهْم َخْوفًا َوَطَمعًا َوِمّما َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن: )قال تعالى 
 [10 ، 16  السجدة( ]ُيٍن َجَزآًء ِبَما َكاُنوْا َيْعَمُلوَنَفاَل َتْعَلُم َنْفٌس ّمآ ُأْخِفَي َلُهم ّمن ُقّرِة َأْع* 

لهم مما ال تعلماه نفاس و    أخفاهمن قيام الليل بالجزاء الذي  أخفوهكيف قابل ما  تأملو 
صالة الليال بقارة    إلىكيف قابل قلقهم وخوفهم واضطرابهم على مضاجعهم حين يقوموا 

 .في الجن   األعين
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قاال اهلل   : قاال    أن النبي ( الثابت في الصحيحين هلل عنه هريرة رضي ا يأبحديث ) 
ما ال عين رأت، وال أذن سمعت، وال خطر علاى  : أعددت لعبادي الصالحين: تبار  وتعالى

 ( . َفاَل َتْعَلُم َنْفٌس ّمآ ُأْخِفَي َلُهم ّمن ُقّرِة َأْعُيٍن): اقرؤوا إن شئتم: قال أبو هريرة(. قلب بشر
ِإنَّ ِفي اْلَجنَّاِ   : َقاَل   النَِّبيِّأنَّ (  صحيح البخاريالثابت في اهلل عنه  رضي أنسحديث ) 

 . َلَشَجَرًة َيِسيُر الرَّاِكُب ِفي ِظلَِّها ِماَئَ  َعاٍم َلا َيْقَطُعَها
ِإنَّ ِفي اْلَجنَِّ  : َقاَل   النَِّبيِّأنَّ ( الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث ) 
 . {َوِظلٍّ َمْمُدوٍد}َشَجَرًة َيِسيُر الرَّاِكُب ِفي ِظلَِّها ِماَئَ  َسَنٍ  َواْقَرُءوا ِإْن ِشْئُتْم َل
: قاال    أن النباي   (الثابت في صحيح البخاري رضي اهلل عنه  سعد بن سهلحديث )  

 موضع سوط في الجن  خير من الدنيا وما فيها، ولغدوة في سبيل اهلل أو روح  خيار مان  
 (.الدنيا وما فيها

َقاَل   النَِّبيَّأنَّ ( الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنهحديث سعد ابن أبي وقاص ) 
َلَطَمَس َضْوَء الشَّْمِس َكَما َتْطِمُس الشَّْمُس  َفَبَدا َأَساِوُرُهَلْو َأنَّ َرُجًلا ِمْن َأْهِل اْلَجنَِّ  اطََّلَع  :

 . َضْوَء النُُّجوِم
 :الترمذي  تحف  األحوذي بشرح جامع"لعالم  المباركفوري في ل اقا ]*[ 
 .ِبَتْشِديِد الطَّاِء َأْي َأْشَرَف َعَلى َأْهِل الدُّْنَيا  (اطََّلَع ) 
 َأْي َظَهَر  (َفَبَدا ) 
 . َجْمُع َأْسِوَرٍة َجْمِع ِسَواٍر، َواْلُمَراُد َبْعُض َأَساِوِرِه( َأَساِوُرُه ) 
 .ْي َمَحا َضْوُء َأَساِوِرِه َأ (َلَطَمَس ) 
 .  ِبالنَّْصِب َعَلى اْلَمْفُعوِليَِّ  (َضْوَء الشَّْمِس ) 
اْلَجنَُّ   :َقاَل    النَِّبيِّأنَّ ( الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنهحديث أبي هريرة ) 

َوَحْصَباُؤَها اللُّْؤُلُؤ َواْلَياُقوُت  ِمْسُ  اْلَأْذَفُرَوَلِبَنٌ  ِمْن َذَهٍب َوِمَلاُطَها اْل ِبَناُؤَها َلِبَنٌ  ِمْن ِفضٍَّ 
 . ِثَياُبُهْم َوَلا َيْفَنى َشَباُبُهْم َمْن َدَخَلَها َيْنَعُم َلا َيْبَأُس َوَيْخُلُد َلا َيُموُت َلا َتْبَلى َوُتْرَبُتَها الزَّْعَفَراُن

 .ار واحدة اللَِّبن وهي التي ُيْبَنى بها الِجَد :اللَِّبَن  
 .الطين الذي يكون بين اللبنتين ، أو التراب الذي يخالطه الماء  :المالط 
 .ذو الرائح  القوي  الفواح   :األذفر 
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 .الحجارة الصغيرة  :الحصباء 
 .حجر كريم من أجود األنواع وأكثرها صالب  بعد الماس ، خاص  ذو اللون األحمر:الياقوت 

 :الترمذي ف  األحوذي بشرح جامعتح"لعالم  المباركفوري في قال ا ]*[
 َأْي ِبَناُؤَها ُمَرصٌَّع ِمْنُهَما  (َلِبَنٌ  ِمْن ِفضٍَّ  َوَلِبَنٌ  ِمْن َذَهٍب  بناؤها الجن )
ِذي اْلِمَلاُط الطِّيُن الَّ: ِبَكْسِر اْلِميِم َأْي َما َبْيَن اللَِّبَنَتْيِن َمْوِضُع النُّوَرِة، ِفي النَِّهاَيِ ( َوِمَلاُطَها ) 

 .ُيْجَعُل َبْيَن َساَقَتِي اْلِبَناِء ُيَملَُّط ِبِه اْلَحاِئُط َأْي ُيْخَلُط 
 .َأِي الشَِّديُد الرِّيِح  (اْلِمْسُ  اْلَأْذَفُر ) 
َوَقااَل َصااِحُب َأِشاعَِّ     . َأْي َحْصَباُؤَها الصَِّغاُر الَِّتي ِفي اْلَأْنَهاِر َقاَلُه اْلَقاِري( َوَحْصَباُؤَها ) 

 الظَّاِهُر ُهَو اْلُعُموُم : ُقْلُت. َأْي َحْصَباُؤَها الَِّتي ِفي اْلَأْنَهاِر َوَغْيِرَها: الجزء السابع اللَُّمَعاِت
 َأْي ِمْثُلَها ِفي اللَّْوِن َوالصََّفاِء  (اللُّْؤُلُؤ َواْلَياُقوُت ) 
 َأْي َمَكاَن ُتَراِبَها  (َوُتْرَبُتَها ) 
ِي النَّاِعُم اْلَأْصَفُر الطَّيُِّب الرِّيِح َفَجَمَع َبْيَن َأْلاَواِن الزِّيَناِ  َوِهاَي اْلَبَيااُض     َأ (الزَّْعَفَراُن ) 

َوَلمَّا َكاَن السََّواُد َيُغمُّ اْلُفَؤاَد ُخاصَّ  . َواْلُحْمَرُة َوالصُّْفَرُة َوَيَتَكمَُّل ِباْلَأْشَجاِر اْلُمَلوََّنِ  ِباْلُخْضَرِة
 . ِبَأْهِل النَّاِر

اْلَبْأُس اْلَعَذاُب َوالشِّدَُّة ِفي اْلَحْرِب : ِبَفْتِح َوَسِطِهَما ِفي اْلَقاُموِس (َمْن َيْدُخُلَها َيْنَعُم َلا َيْبَأُس ) 
 َبُؤَس َكَكُرَم َبْأًسا َوَبِئَس َكَسِمَع اْشَتدَّْت َحاَجُتُه 

 َأْي َيُدوُم َفَلا َيَتَحوَُّل َعْنَها  (َيْخُلُد ) 
 َأْي َلا َيْفَنى َبْل َداِئًما َيْبَقى  (ُموُت َلا َيو)
 ِبَفْتِح َأوَِّلِه ِمْن َباِب َسِمَع َيْسَمُع َأْي َلا َتْخَلُق َوَلا َتَتَقطَُّع  (َلا َتْبَلى ) َ
 َوَكَذا َأَثاُثُهْم  (ِثَياُبُهْم ) 
: َوَلا ُيَغيُِّرُهْم ُمِضيُّ الزََّماِن َقااَل اْلَقاِضاي  َأْي َلا َيْهَرُموَن َوَلا ُيَخرُِّفوَن ( َوَلا َيْفَنى َشَباُبُهْم ) 

َها ُبْؤٌس َوَلاا  َمْعَناُه َأنَّ اْلَجنََّ  َداُر الثََّباِت َواْلَقَراِر َوَأنَّ التََّغيَُّر َلا َيَتَطرَُّق ِإَلْيَها َفَلا َيُشوُب َنِعيَم
 . اَر اْلَأْضَداِد َوَمَحلَّ اْلَكْوِن َواْلَفَساِدَيْعَتِريِه َفَساٌد َوَلا َتْغِييٌر، َفِإنََّها َلْيَسْت َد

 ِإنَّ َأوََّل :َقاالَ   النَِّبيَّأنَّ ( الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنه سعيد أبيحديث ) 

 اْلَبْدِر َوالزُّْماَرةُ َعَلى ِمْثِل َضْوِء اْلَقَمِر َلْيَلَ   ُزْمَرٍة َيْدُخُلوَن اْلَجنََّ  َيْوَم اْلِقَياَمِ  َضْوُء ُوُجوِهِهْم
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ِلُكلِّ َرُجٍل ِمْنُهْم َزْوَجَتاِن َعَلاى ُكالِّ َزْوَجاٍ      الثَّاِنَيُ  َعَلى ِمْثِل َأْحَسِن َكْوَكٍب ُدرِّيٍّ ِفي السََّماِء
 . ُحلًَّ  ُيَرى ُمخُّ َساِقَها ِمْن َوَراِئَها َسْبُعوَن

َغْدَوٌة ِفي َسِبيِل اللَِّه :  َقاَل  النَِّبيَّأنَّ ( الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه  أنسحديث ) 
 َأْو َرْوَحٌ  َخْيٌر ِمْن الدُّْنَيا َوَما ِفيَها َوَلَقاُب َقْوِس َأَحِدُكْم َأْو َمْوِضُع َقَدٍم ِمْن اْلَجنَِّ  َخْياٌر ِمانْ  

طََّلَعْت ِإَلى اْلَأْرِض َلَأَضاَءْت َماا َبْيَنُهَماا   الدُّْنَيا َوَما ِفيَها َوَلْو َأنَّ اْمَرَأًة ِمْن ِنَساِء َأْهِل اْلَجنَِّ  ا
 .َخْيٌر ِمْن الدُّْنَيا َوَما ِفيَها اَيْعِني اْلِخَماَر  ا َوَلَمَلَأْت َما َبْيَنُهَما ِريًحا َوَلَنِصيُفَها

 :َقاَل   النَِّبيِّأنَّ  (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه  سعيد الخدري يأبحديث )  
  . ى َشَجَرٌة َمِسيَرَة ِماَئِ  َسَنٍ ، ِثَياُب َأْهِل اْلَجنَِّ  َتْخُرُج ِمْن َأْكَماِمَهاُطوَب
 :          قال اإلمام المناوي رحمه اهلل تعالى  في فيض القدير]*[ 

جمع كام    (طوبى شجرة في الجن  مسيرة مائ  عام ثياب أهل الجن  تخرج من أكمامها  )
هي شجرة في جن  عدن في دار النباي صالى     : ل عبيد بن عمير بالكسر وعاء الطلع قا

الّله عليه وسلم وفي كل دار وغرف  لم يخلق الّله لونًا وال زهرة إال فيها منها إال الساواد  
وال يخلق الّله فاكه  وال ثمرة إال فيها منها ينبع من أصلها عينان الكافور والسلسبيل كال  

 .انتهى  . سبح الّله بأنواع التسبيح ورق  منها تظل أم  عليها مل  ي
أخي الحبيب:  

ويحار   .. هذا داعي الخير يناديا                         هل يعقل أن يدر  عقل المرء هذا النعيم ثم يزهد فيه؟
َوَساِرُعَوْا ِإَلَى َمْغِفَرٍة ّمن ّرّبُكْم َوَجّنٍ  َعْرُضاَها  : )قال تعالى في  نشاط التنافس والمسارع 

  [133: آل عمران( ]لّسَماَواُت َواألْرُض ُأِعّدْت ِلْلُمّتِقيَنا
 ..فقد دعا  البشير.فسارع إلى المغفرة والمل  العظيم

 وهلل دُر من قال: 
 ر  الردى وقرارة األقذارااش              ا الدني  إنااهاايا طالب الدني

 رأبكاات غدًا تباً لها من دا  دار متى ما أضحكت في يومها
 [4: الضاحى ( ]َوَلاَلِخَرُة َخْيٌر ّلَ  ِماَن ااُلوَلاىَ  : )قال تعالى. فاللبيب من باع الدنيا باآلخرة

والكيس من صنع السعادة بيده فبحث عن طريق الجن  فسلكه وإنماا طريقهاا توحياد اهلل    
وأداء الفرائض والواجباات والبعاد عان الفاواحش     ،واتباع رسوله صلى اهلل عليه وسلم
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واإلناب  والتوب  إلاى اهلل  ، ر والمحرمات والتقرب إلى اهلل بالنوافل وصالح الطاعاتوالكبائ
في الظلمات والخلوات واالستغفار من الخطايا والزالت والتنور بنور العلم وساليم الفهام   

فإن السال  لهذا الطريق ال يخيب ظنه وال ،والعمل بذل  ومالزم  اإلخالص والصدق مع اهلل
ِإاّل اّلاِذيَن  *  ِإّن اإِلنَساَن َلِفى ُخْسارٍ *  َواْلَعْصِر) :قال تعالى:يضيع سعيه يعرقل سيره وال

 [ 3: 1العصر( ]آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الّصاِلَحاِت َوَتَواَصْوْا ِباْلَحّق َوَتَواَصْوْا ِبالّصْبِر

 وهلل دُر من قال: 
 طريقه القرآن ثم السن     : تدري أخي ما طريق الجن  

يل أهل الجن  مناد: 
 ( الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه ابن عازب البراء حديث )ُأْهِدَيْت ِلَرُسوِل : اَلَق 

 َأْصَحاُبُه َيْلِمُسوَنَها َوَيْعَجُبوَن ِمْن ِليِنَها َفَقاَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُحلَُّ  َحِريٍر َفَجَعَل

 . اْلَجنَِّ  َخْيٌر ِمْنَها َوَأْلَيُن َهِذِه َلَمَناِديُل َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ ِفي َأَتْعَجُبوَن ِمْن ِليِن
]*[ حادي األرواحقال ابن القيم رحمه اهلل تعالى في كتابه : 

وال يخفى ما في ذكر سعد بن معاذ بخصوصه ههنا فإنه كان في األنصار بمنزل  الصاديق  
 يأخذه في اهلل لوم  الئم وختم اهلل له بالشهادة في المهاجرين واهتز لموته العرش وكان ال

وآثر رضا اهلل ورسوله على رضا قومه وعشيرته وخلفائه ووافق حكمه الذي حكم به حكم 
اهلل فوق سبع سموات ونعاه جبريل إلى النبي يوم موته فحق له أن تكون مناديلاه التاي   

 .يمسح بها يديه في الجن  أحسن من حلل الملو  
سهم التيجان على رؤسهمومن مالب : 
يجايء  : قاال   أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث ) 

ياا رب  :  ثم يقول . تاج الكرام يا رب حله ، فيلبس :  صاحب القرآن يوم القيام  ، فيقول
ل آيا   اقرأ وارق ويزاد بكا  يا رب ارض عنه ، فيقال:  ، ثم يقول حل  الكرام زده فيلبس 

 .حسن  
 :الترمذي تحف  األحوذي بشرح جامع"لعالم  المباركفوري في قال ا ]*[
ِإَذا َأْلَبْساُتُه  : الظَّاِهُر َأنَُّه َأْمٌر ِمَن التَّْحِلَيِ ، ُيَقاُل َحلَّْيُتُه، ُأَحلِّياِه َتْحِلَيا ً   (َيا َربِّ َحلِِّه ) : َقْوُلُه
َأْمٌر ِمْن َرَقاَأ َيْرَقاُأ   ( َواْرَقْأ ) َأْمٌر ِمَن اْلِقَراَءِة َأِي اْتُل ( اْقَرْأ ) يِّْنُه َواْلَمْعَنى َيا َربِّ َز. اْلِحْلَيَ 
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ُيَقااُل  }َأْي . َرَقَأ ِفي الدََّرَجِ  َصِعَد َوِهَي اْلَمْرَقَأُة َوُتْكَسارُ : َقاَل ِفي اْلَقاُموِس. َرْقًئا َأِي اْصَعْد
َوَسَيْأِتي َتْوِضيُحُه َعْن َقِرياٍب ِفاي   { ِلَصاِحِب اْلُقْرآِن اْقَرِأ اْلُقْرآَن َواْصَعْد َعَلى َدَرَجاِت اْلَجنَِّ 

 . َشْرِح َحِديِث َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو
 ]*[في وصف الجن   حادي األرواحفي كتابه  قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى: 

ها من رحمته و كراماتاه  و مأل ألحبابهوكيف يقدر قدر دار غرسها اهلل بيده و جعلها مقرا 
ل  الكبير وأودعهاا جمياع الخيار    ها بالُمُكْلُمو رضوانه و وصف نعيمها بالفوز العظيم َو

و تربتها فهي المسا   بحذافيره وطهرها من كل عيب وآف  و نقص فإن سألت عن أرضها 
سألت عن بالطها فهو المس   إنلت عن سقفها فهو عرش الرحمن و أس إنو الزعفران و 

سألت عن بنائها فلبنا  مان    إنسألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ و الجوهر و  إنو  ذفراأل
فما فيها شجرة إال وساقها مان ذهاب و    أشجارهاسألت عن  إنفض  و لبن  من ذهب و 

 وأحلاى سألت عن ثمرها فأمثال القالل ألين من الزباد   إنحطب و الخشب و فض  ال من ال
ساألت عان    إنما يكون من رقاائق الحلال و    فأحسنسألت عن ورقها  إنمن العسل و 

فانهار من لبن لم يتغير طعمه و انهار من خمر لذة للشاربين و انهار مان عسال    أنهارها
سألت  إنن و لحم طير مما يشتهون و سألت عن طعامهم ففاكه  مما يتخيرو إنمصفى و 

ني  الذهب و الفضا   آف آنيتهمسألت عن  إنعن شرابهم فالتسنيم و الزنجبيل و الكافور و 
مان   أربعاين فبين المصراعين مسايرة   أبوابهاسألت عن سع   إنفي صفاء القوارير و 

ح ساألت عان تصافيق الرياا     إنو ليأتين عليه يوم و هو كظيظ من الزحاام و   األعوام
سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسير  إنتستفز بالطرب لمن يسمعها و  فإنها ألشجارها

أهلهاا   فاأدنى سألت عن ساعتها   إنفي ظلها مائ  عام ال يقطعها و  الراكب المجد السريع
سألت عن خيامهاا و   إنعام و  ألفييسير في ملكه و سرره و قصوره و بساتينه مسيرة 

سألت عان   إنمن درة مجوف  طولها ستون ميال من تل  الخيام و  قبابها فالخيم  الواحدة
سألت  إنو  األنهارعالليها و جواسقها فهي غرف من فوقها غرف مبني  تجري من تحتها 

عن ارتفاعها فانظر إلى الكوكب الطالع أو الغارب في األفق الذي ال تكاد تناله األبصاار و  
سألت عان فرشاها فبطائنهاا مان      إنهب و سألت عن لباس أهلها فهو الحرير و الذ إن

عليها البشخانات و  األسرةفهي  أرائكهاسألت عن  إنالرتب و  أعلىمفروش  في  إستبرق
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سألت عن وجوه أهلها  إنالذهب فما لها من فروج و ال خالل و  بأزرارهي الحجال مزررة 
على صورة آدم ثالث و ثالثين  فأبناء أسنانهمن سألت عن إو حسنهم فعلى صورة القمر و
 أعلىمن الحور العين و  أزواجهمن سألت عن سماعهم فغناء إعليه السالم أبي البشر و و

سألت عان   إنمنهما خطاب رب العالمين و  أعلىالمالئك  و النبيين و  أصواتمنه سماع 
مان   شااءوا شاء اهلل مما شاء يسير بهم حيث  إنمطاياهم التي يتزاورون عليها فنجائب 

سألت عن حليهم و شارتهم فأساور الذهب و اللؤلؤ على الارؤوس مالباس    نإالجنان و 
ساألت عان    إنلؤلؤ مكناون و   كأنهمسألت عن غلمانهم فولدان مخلدون  إنالتيجان و 

ماء الشباب فللورد  أعضائهنالالتي جرى في األتراب فهن الكواعب  أزواجهمعرائسهم و 
ته النهود و اللؤلؤ المنظوم ما حوته الثغور و و التفاح ما لبسته الخدود و للرمان ما تضمن

للرق  و اللطاف  ما دارت عليه الخصور تجري الشمس من محاسن وجههاا إذا بارزت و   
يضيء البرق من بين ثناياها إذا ابتسمت إذا قابلت حبها فقل ما تشاء في تقابل النيارين و  

بتعانق الغصنين يرى وجهه  ضمها إليه فما ظن  إنإذا حادثته فما ظن  بمحادث  الحبين و 
و يرى مخ ساقها من وراء اللحم و  صقلهافي صحن خدها كما يرى في المرآة التي جالها 

ال يستره جلدها و ال عظمها و ال حللها لو اطلعت على الادنيا لماألت ماا باين األرض     
ا بين الخالئق تهليال و تكبيرا و تسبيحا و لتزخرف لها م أفواهوالسماء ريحا و الستنطقت 

الخافقين و ال غمضت عن غيرها كل عين و لطمست ضوء الشمس كما تطماس الشامس   
على ظهرها باهلل الحي القيوم و نصيفها على رأسها خيار مان    من من ضوء النجوم و ال

إال  األحقااب ال تزداد علاى طاول    أمانيهاإليه من جميع  أشهى الدنيا و ما فيها و وصالها
ها طول المدى إال محب  ووصاال مبرأة من الحبال و الاوالدة و   حسنا و جماال و ال يزداد ل

دناس ال يفنى الحيض و النفاس مطهرة من المخاط و البصاق و البول و الغائط و سائر األ
شبابها و ال تبلى ثيابها و ال يخلق ثوب جمالها و ال يمل طيب وصالها قد قصرت طرفهاا  

نظار   ، إنو هواه  أمنيتهعليها فهي غاي  سواه و قصر طرفه  ألحٍدعلى زوجها فال تطمح 
غاب عنها حفظته فهو معها في غاي  األماني  إنو  أطاعتهبطاعته  أمرها إنسرته و  إليها

قلبه سرورا و كلماا   مألت إليهاكلما نظر  ، نس و ال جانإو األمان هذا و لم يطمثها قبله 
 إنو ، لقصر والغرفا  ناورا   لؤلؤا منظورا ومنثورا و إذا برزت مألت ا أذنهحدثته مألت 
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فهل رأيت الشمس  ِنْسسألت عن الُح إنو ، عدل سن الشباب أفي  فأتراٌبسألت عن السن 
 إنو ، حاور   أحسان بياض في  أصفىسألت عن الحدق فأحسن سواد في  إنو القمر و 

سألت عن النهود فهن الكواعب نهودهن  إنو  األغصان أحسن رأيتفهل  سألت عن القدود
ساألت عان حسان     إنالياقوت و المرجان و  فكأنهسألت عن اللون  إنلرمان و ا كألطف

جمال الباطن  فأعطين اإلحسانالخلق فهن الخيرات الحسان الالتي جمع لهن بين الحسن و 
سألت عن حسن العشرة و لذة ماا هنالا     إنالنفوس قرة النواظر و  أفراحوالظاهر فهن 

 اف  التبعل التي تمتزج بالروح أي امتزاج فما ظنا  بلط األزواجفهن العرب المتحببات إلى 
الجن  من ضحكها و إذا انتقلت من قصار إلاى    أضاءتإذا ضحكت في وجه زوجها  بامرأة

قصر قلت هذه الشمس متنقل  في بروج فلكها و إذا حاضرت زوجهاا فياا حسان تلا      
سحر الحالل لاو  و حديثها ال  خاصرته فيا لذة تل  المعانق  و المخاصرة  إنالمحاضرة و 

لام   أنهاا هي حدثت ود المحادث   إنطال لم يملل و  إن  أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز 
فيا حبذا تل  المؤانسا    أمتعتو  آنست إنو  األسماعلذة األبصار و  غنت فيا إنو  توجز 

 من أطيبو ال  ألذنولت فال  إنإليه من ذل  التقبيل و  أشهىقبلت فال شيء  إنو  اإلمتاعو 
سألت عن يوم المزيد وزيادة العزيز الحميد و رؤي  وجهه المنازه   إنو ، ذل  التنويل هذا 

عن التمثيل و التشبيه كما ترى الشمس في الظهيرة و القمر ليل  البدر كماا تاواتر عان    
 .الصادق المصدوق النقل فيه و ذل  موجود في الصحاح و السنن و المسانيد 

رة و يا قرة عيون األبرار بالنظر إلى وجه الكريم فاي الادار   فيا لذة األسماع بتل  المحاض
اآلخرة و يا ذل  الراجعين بالصفق  الخاسرة وجوه يوم ناضرة إلى ربها نااظرة و وجاوه   

فحي على جنات عدن فإنها منازل  األولى و فيهاا    يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة 
 . أوطاننا و نسلمالمخيم و لكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى 

 
 أهل الجن  ال ينامون فصٌل في: 

 
 

 أهل الجن  ال ينامون: 
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 أخو النوم : قال  أن النبي  (الثابت في السلسل  الصحيح  رضي اهلل عنه  حديث جابر) 
  . الجن  أهل ينام وال ، الموت

 أخاو  لناوم ا : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه  حديث جابر) 
 . الجن  أهل يموت ال و الموت

 :          قال اإلمام المناوي رحمه اهلل تعالى  في فيض القدير]*[   
   فيه العمل النقطاع  (  الموت أخو النوم  ) 
 إلى إشارة وفيه الجن ؟ أهل أينام سأل لمن قاله  ،  ينامون فال  (  الجن  أهل يموت وال  )
 وفسااد  والشابهات  الغفل  يورث فإنه والدنيوي  بل األخروي  فاسدهم لكثرة النوم كثرة ذّم

 دود ويولاد  الفام  وينتن المعدة ويضعف والسوداء البلغم ويكثر والنفساني الطبيعي المزاج
 األمراض ويورث الماء ويفسد للجماع داعي  له يكون ال حتى والباه البصر ويضعف القرح

 في النوم في هذا ،  الجسد ويضعف تكوينه حال ف النط تل  من المتخلق الولد في المزمن 
 عاين  حكام  صاح   كيموس يفسد ألنه ضررًا أعظم فيهما فإنه والصبح العصر وقت غير

 أنه ومنها والروح والنفس العقل في مفاسده استقصاء يمكن وال والصوري المادي المزاح
 إياكم  :  بعضهم الق  ،  والنشور بالبعث اإليمان وعدم الخاصي  بحكم الحال ضعف يورث
 يخلاع  بعضاهم  فإن خالفكم أحكامًا لهم فإن العارفين بعض من ترونه لما تبعًا النوم وكثرة
 بعالم ارتباط غير من شاء وجه أي إلى وسراحها شاء متى عنه نفسه خلع على القوة عليه
  :  سينا ابن الق  .  طبًا بالليل النوم من ضررًا أكثر بالنهار النوم  (  تنبيه  )   .  الخيال
  .  أردأ اعتاده لمن وتركه جدًا رديء بالنهار النوم

 
 نعيم الجن  ُينسي بؤس الدنيا فصٌل في: 

 
(  الثابت في صحيح مسلم هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث)  َّالنَِّبيَّأن    َُياْؤَتى   :َقاال

ُيَقاُل َيا اْباَن آَدَم َهاْل    َياَمِ  َفُيْصَبُغ ِفي النَّاِر َصْبَغً  ُثمَّالنَّاِر َيْوَم اْلِق ِبَأْنَعِم َأْهِل الدُّْنَيا ِمْن َأْهِل
النَّاِس ُبْؤًسا ِفي الدُّْنَيا  َنِعيٌم َقطُّ َفَيُقوُل َلا َواللَِّه َيا َربِّ َوُيْؤَتى ِبَأَشدِّ َرَأْيَت َخْيًرا َقطُّ َهْل َمرَّ ِبَ 
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ُبْؤًسا َقطُّ َهْل َمارَّ ِباَ     ً  ِفي اْلَجنَِّ  َفُيَقاُل َلُه َيا اْبَن آَدَم َهْل َرَأْيَتَصْبَغ ِمْن َأْهِل اْلَجنَِّ  َفُيْصَبُغ
 . َربِّ َما َمرَّ ِبي ُبْؤٌس َقطُّ َوَلا َرَأْيُت ِشدًَّة َقطُّ ِشدٌَّة َقطُّ َفَيُقوُل َلا َواللَِّه َيا

 :في شرح صحيح مسلم  رحمه اهلل قال اإلمام النووي ]*[
 .الصبغ  بفتح الصاد أي يغمس غمس   ( :في النار صبغ  فيصبغ)

 .بالهمز هو الشدة واهلل أعلم : والبؤس
 

 مفتاح الجن  فصٌل في: 
 

وتأمل في الحاديث  واعلم أن مفتاح الجن  هو توحيد اهلل جل وعال وتحقيق ال إله إال اهلل ، 
عا وفي قلب  موِقعًا عساى  سمع  مسمبعين البصيرة وأْمِعِن النظر فيه واجعل له من اآلتي 

 .  ، ودرر الفرائد غرر الفوائد  بما فيه من اهلل أن ينفع
من كان آخر كالماه مان   :  قال أن النبي ( حديث معاوي  الثابت في  صحيح أبي داود)

 . الدنيا ال إله إال اهلل دخل الجن  
الجن  فقال من قالهاا  أن ناساً يقولون من قال ال إله إال اهلل دخل :" وسئل الحسن البصري 

 ". وأدى حقها وفرضها
 ما هي شروُط كلمِ  التوحيد ؟:مسأل  
  لكلمِ  التوحيِد شروٌط سبع  ال ينتفُع قائلها إال بعد أن يستكملها وهي : 
 العلُم المنافي للجهل( 1
 اليقيُن المنافي للش ( 1
 القبوُل المنافي للرد( 3
 .وهي األعماُل الواجب  إخالصًا هلِل وطلبًا لمرضاته  ، ويتُم ذل  بأداء حقوقها االنقياد( 4
 الصدُق المنافي للنفاق( 1
 .اإلخالُص المنافي للشر  (6
 .المحبُ  لهذه الكلم  ولما دلَّت عليه والسروُر بذل  بخالف ما عليه المنافقون ( 0
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 :قال الشيُخ حافُظ الحكمي في ُسلِم الوصول  ]*[
 وفي نصوِص الوحي حقًا وردت    وبشاروٍط سابعٍ  قاد ُقِيدْت

 بالنطاِق إال حيُث يساااتكِمُلها  فإناه لم ينتفْع َقاِئااااُلها       

 واالنقياااااُد فادِر ما أقاوُل  العلُم واليقايُن والقباااوُل    

 وفق  اهلل لماا أحبَّااااااه  والصدُق واإلخالُص والمحبْ   

 واالنقياد ؟ما الفرق بين القبوِل : مسأل  
 القبوُل يكوُن باألقوال ، واالنقياد  يكوُن باألفعال. 

 ما معنى تحقيق التوحيد ؟: مسأل  
 .تخليُصه وتصفيته  من الشر  : معنى تحقيق التوحيد 

تنبيه :  ال يتحقق التوحيد إال بشيئين متالزمين 
 إثباُت التوحيد هلل                      ( 1)
 والبراءة  من أهله    نفُي الشر  ( 1)

 ما المقصود بإثبات التوحيد هلل ؟: مسأل  
المقصوُد بإثباتِ التوحيِد هلل إفراُد اهلل بما يختُص باه مان توحياِد الربوبياِ  واأللوهياِ       

 .واألسماِء والصفات 
 مسأل  ما معنى توحيد الربوبيه ؟

 . توحيد الربوبيِ  هو إفراُد اهلل بالخلقِ  والمل ِ  والتدبير
 {  14/ األعراف } ( أال له الخلُق واألمر ) والدليُل قوله تعالى 

 .واألمُر هنا معناه التدبير 
 { 10/ المائدة } (  هلل مل  السموات واألرض ) وقوله تعالى 

 ما حقَّه التأخير يفيُد الحصر  تقديم :الشاهد 
تنبيه :  التدبير الذي يختُص به اهلل تعالى نوعان هما : 
فاهلل تعالى يدبُر أمور الكون وما فيه ، هو المحيي المميت الخافض الرافع  :بيٌر كوني تد

 المعطي المانع المعز المذل ُيولج الليل في النهار ويلج النهار في الليل 
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َشآُء َوُتِعّز َمن ُقِل الّلُهّم َماِلَ  اْلُمْلِ  ُتْؤِتي اْلُمْلَ  َمن َتَشآُء َوَتنِزُع اْلُمْلَ  ِمّمْن َت: ) قال تعالى 
ُتوِلُج الّلْيَل ِفي اْلّنَهااِر َوُتاوِلُج   ،( َتَشآُء َوُتِذّل َمن َتَشآُء ِبَيِدَ  اْلَخْيُر ِإّنَ  َعَلَى ُكّل َشْيٍء َقِديٌر

آُء ِبَغْياِر  الّنَهاَر ِفي اْلّلْيِل َوُتْخِرُج اْلَحّي ِمَن اْلَمّيِت َوُتْخِرُج اَلَمّيَت ِمَن اْلَحّي َوَتْرُزُق َمن َتَشا 
 { 10،  16/ آل عمران }( ِحَساٍب
 يحلل ويحرِّم  :تدبيٌر شرعي. 

 ما معنى توحيد األلوهي  ؟ : مسأل  
 .، أي ال معبود بحٍق إال اهلل {إفراُد اهلل بالعبادة }توحيُد األ لوهي  هو 
َو َواْلَماَلِئَكُ  َوُأْوُلوْا اْلِعْلِم َقآِئَماًا  َشِهَد الّلُه َأّنُه اَل ِإَلَاَه ِإاّل ُه: )قال تعالى والدليُل قوله تعالى 

 (18/آل عمران ) ( ِباْلِقْسِط اَل ِإَلَاَه ِإاّل ُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم
َلاُم  َفاْعَلْم َأّنُه اَل ِإَلَاَه ِإال الّلُه َواْسَتْغِفْر ِلَذنِبَ  َوِلْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َوالّلُه َيْع: )ه تعالىلوقو

 ( 10/ محمد )  (ُمَتَقّلَبُكْم َوَمْثَواُكْم
 مسأل  ما معنى توحيد األسماِء والصفات ؟

توحيُد األسماءِ  والصفات هو إثبات ما أثبته اهلل لنفسه أو أثبته  له رسوله من األسماءِ  
 .الحسنى والصفاِت  الُعلى  

تنبيه :  في هذا النوع من التوحيد ضابطين أساسيين: 
  ال نصُف اهلل تعالى إال بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله  (1)

ال يوصف اهلل إال بما وصف به نفَسه أو َوصَفه به رساوله ال  : قال اإلماُم أحمد رحمه اهلل 
 .يتجاوُز القرآن والحديث 

 .أن يكون وصفنا هلل تعالى بغيِر تحريٍف وال تعطيل وال تكيٍف وال تمثيل ( 1)
 نى التحريف  ؟ما مع: مسأل  

 :  التحريُف نوعان 
 اساتوى  ) تحريٌف لفظي كتغيير حرٍف بحرف ، أو زيادة حرف كمن يقول  :النوع األول

 .نعوذ باهلل من الضالل والخبال . استولى ، وقوله حطه أي حنطه ( على العرش 
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بغير  تحريٌف معنوي وهو التأويُل بغير دليل ، ألي صرف النص عن ظاهره: النوُع الثاني 
دليٍل شرعي وهو ما ُيسمى بالتأويِل الفاسد ، كحا ِل بعض الفرق الضال  الاذين يفسارون   

فيفسرون يداه بالسماوات واألرض ، نعاوذ بااهلل مان    { بل يداه مبسوطتان } قوله تعالى 
 .الضالِل والخبال 

 ما معنى التعطيل ؟: مسأل  
إماا  : بعضها ، وكون اإلنكاُر عن طريقتين التعطيُل هو إنكاُر صفاِت اهلل تعالى إما كلها أو 

 التحريف أو التكذيب 
تنبيه :  التعطيُل أعم من التحريف ، يكون تعطيٌل وتحريف ، وإن كان التعطيُل باإلنكار

 .يكون تعطيٌل فقط 
 ما معنى التكييف ؟: مسأل  
 رحماه اهلل تعاالى    ، وهذا منهٌي عنه ، ولما ُسئَل اإلماُم مال  التكييف ذكُر كيفيٍ  للصف

 :كيف استوى ؟ قال ( الرحمن على العرش استوى ) عن قوله تعالى 
 (أي من حيُث المعنى ) االستواء غيُر مجهول 
 (العقول   هأي ال تدرك) والكيُف غير معقول   
 (ألنه سبحانه أثبته لنفسه )واإليماُن به واجب   
ه وهم أحرُص الناِس على الخير وأعلام  ألن الصحاب َ لم يسألوا عن) والسؤاُل عنه بدع    

 .الناِس بما يجيزه الشرع 
 ما معنى التمثيل ؟ : مسأل  

التمثيُل هو مماثل  صفات اهلل تعالى بصفاِت المخلوقين ، وهذا من الضالِل والخبال ألن اهلل 
 [   11/ الشورى ( ] ليس كمثلِه شٌئ وهو السميُع البصير) تعالى يقول 

ف أعم من التمثيل ، ألن التكييَف إن كان له مماثل كان تكييفًا وتمثياٌل ، وإن التكيي{ تنبيه } 
 . لم يكن له مماثل كان تكييفٌا فقط 
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 : قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه اهلل تعالى  ]*[
 أثبتاااها في محاكِم اآلياِت  وكِل ما لُه مان الاصاااافاِت
 التسلياُم والقباااوُلفحاقَُّه   أْوَصاحَّ فيما قاله  الرساااوُل
 مع اعتقادنا لاما لااه اقتدْت  ُنِمرُّها صريحً  كمااا أتاااْت
 وغياِر تمثياااٍل وال تكييِف  من غياِر تحِرياٍف وال تعطياِل

 ما الدليل على أنه ال يتحقُق التوحيُد  إال بنفي الشرِ  والبراءِة من أهله ؟: مسأل  
 َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُكّل ُأّمٍ  ّرُساواًل َأِن اْعُباُدوْا الّلاَه    ) :تعالى قوله   الدليُل على نفي الشر

َواْجَتِنُبوْا اْلّطاُغوَت َفِمْنُهم ّمْن َهَدى الّلُه َوِمْنُهْم ّمْن َحّقْت َعَلْيِه الّضالَلُ  َفِسيُروْا ِفاي األْرِض  
 ( 36/  النحل)   (َفانُظُروْا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُ  اْلُمَكّذِبيَن

َواْعُبُدوْا الّلَه َواَل ُتْشِرُكوْا ِبِه َشْيئًا َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوِبِذي اْلُقْرَبَى َواْلَيَتااَمَى  ):وقوله تعالى 
 َواْلَمَساِكيِن َواْلَجاِر ِذي اْلُقْرَبَى َواْلَجاِر اْلُجُنِب َوالّصاِحِب ِبالَجْنِب َواْبِن الّساِبيِل َوَماا َمَلَكاتْ   

 (  36/ النساء ) ( َأْيَماُنُكْم ِإّن الّلَه اَل ُيِحّب َمن َكاَن ُمْخَتااًل َفُخورًا
َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم ألِبيِه َوَقْوِمِه ِإّنِني َبَرآٌء ) :والدليُل على البراءِة من أهِل الشر  قوله تعالى 

 (  16/ الزخرف )  ( ّمّما َتْعُبُدوَن
ِجُد َقْومًا ُيْؤِمُنوَن ِبالّلِه َواْلَيْوِم ااَلِخِر ُيَوآّدوَن َمْن َحآّد الّلَه َوَرُسوَلُه َوَلاْو  اّل َت) :وقوله تعالى 

َوَأّياَدُهْم  َكاُنَوْا آَبآَءُهْم َأْو َأْبَنآَءُهْم َأْو ِإْخَواَنُهْم َأْو َعِشيَرَتُهْم ُأْوَلَاِئَ  َكَتَب ِفي ُقُلوِبِهُم اإِليَماَن 
َوُيْدِخُلُهْم َجّناٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها األْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي الّلُه َعْنُهْم َوَرُضاوْا  ِبُروٍح ّمْنُه 

 ( 11/ المجادل  ) ( َعْنُه ُأْوَلَاِئَ  ِحْزُب الّلِه َأاَل ِإّن ِحْزَب الّلِه ُهُم اْلُمْفِلُحوَن
 ما هو فضل التوحيد ؟: مسأل  

 :ٌر جسيم وها  بعَض فضائله للتوحيِد فضٌل عظيٌم وأج

 أصحاُب التوحيِد يفوزون بخيري الدنيا واآلخرة ( 1)
األنعام ) ( اّلِذيَن آَمُنوْا َوَلْم َيْلِبُسَوْا ِإيَماَنُهْم ِبُظْلٍم ُأْوَلَاِئَ  َلُهُم األْمُن َوُهْم ّمْهَتُدوَن: )قال تعالى

/81 ) 
 ا في الدني: في الدنيا، وهم مهتدون : لهم األمن 
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هو خيري الدنيا واآلخرة ، فليس في الدنيا أنفُع من أن تكون على هدى ،  –والش  –وهذا 
 .ولذا نقوله في كل ركعٍ  من الصلوات ( اهدنا الصراط المستقيم )ولذا كان أنفُع دعاء هو 

 وليس في اآلخرِة أنفُع من أن تكون آمنًا في يوٍم ال ينفُع فيه ماٌل وال بنون إال من أتاى اهلل 
 بقلٍب سليم 

الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلاٍم  : قال لما نزلت ( حديُث ابن مسعوٍد في الصحيحين )
شق ذل  على المسلمين وقالوا أينا لم يظلم نفساه ، قاال   . أولئ  لهم األمن وهم مهتدون 

ياا   ليس ذل  ، إنما هو الشر  ، ألم تسمعوا ما قال لقمان البنه وهو يعظه   رسول اهلل 
 . بني ال ُتشرْ  باهلل إن الشر  لظلٌم عظيم 

  أن اهلل تعالى ال يقبُل العمَل إال من الموحدين ( 1)
ُقْل ِإّنَمآ َأَنْا َبَشٌر ّمْثُلُكْم ُيوَحَى ِإَلّي َأّنَمآ ِإَلَاُهُكْم ِإَلَاٌه َواِحٌد َفَمن َكاَن َيْرُجو ِلَقآَء ) :قال تعالى 

 ( 110/الكهف ) (  َصاِلحًا َواَل ُيْشِرْ  ِبِعَباَدِة َرّبِه َأَحَداَرّبِه َفْلَيْعَمْل َعَماًل
أنا أغنى الشركاِء : قال اهلل تعالى  - قال أن النبي ( : حديُث أبي هريرَة صحيح مسلم ) 

 عن الشر  ، من عمل عماًل أشرَ  فيه معي غيري تركته وشركه
قال من سمََّع  سمََّع اهلل به ومن  نبي أن ال( : حديُث جندب ابن عبد اهلل في الصحيحين )

 . .ُيرائي  ُيرائي اهلل به 
قال إن اهلل تعالى ال يقبُل من العمِل إال ما  أن النبي ( : حديُث أبي ُأمام  صحيح النسائي )

 .كان خالصًا وابُتغَي به َوجُهُه 

 .   أصحاُب التوحيِد يفوزون بشفاع  النبي ( 3)
قال لكِل نبٍي دعوٌة مستجابٌ  فتعجََّل كل  أن النبي ( : الصحيحين  حديُث أبي هريرة في) 

نبٍي دعوته ، وإني اختبأُت دعوتي شفاعٌ  أُلمتي يوم القيام  ، فهي نائلٌ  إن شاء اهلل مان  
 .مات من أمتي ال يشرْ  باهلل شيئًا 

اس بشفاعت  قلت يا رسول اهلل من أسعد الن. قال ( : حديُث أبي هريرة صحيح البخاري ) 
يوم القيام  ؟ لقد ظننُت يا أبا هريرَة أن ال يسأ لني عن هذا الحديِث أحٌد أوََّل من  لما رأيُت 
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من حرصَ  على الحديث ، أسعُد الناِس بشفاعتي يوم القيامِ  من قال ال إ له إ ال اهلل خالصًا 
 . من ِقِبِل نفسه 

 :أصحاُب التوحيد ال يخلدون في النار ( 4)
 : التوحيِد في ذل  قسمان  وأصحاب

 من مات على التوحيِد وعمل بشروِط ال إلاه إال اهلل وكاان علاى تقاوى      :القسُم األول
واستقام  فهذا يدخُل الجنَ  دون أن تمسَّه النار فقد حرَّمه اهلل على الناار، وعلياه يحماُل    

 :الحديُث اآلتي 
: ِديفه على الرحل ، قال يا معااذ  ومعاَذ َر أن رسول اهلل ( : حديُث أنس في الصحيحين )

( ثالثًا)، يا معاذ ، قال لبي  يا رسول اهلل وسعدي   : قال لبي  يا رسول اهلل وسعدي  ، قال 
ما من أحٍد يشهُد أن ال إله إال اهلل وأن محمدًا رسول اهلل صدقًا من قلبه إال حرَّمه اهلل : قال 

وأخبار  . إذًا يتكلوا  : الناَس فيستبشرون ؟ قال  على النار ، قال يا رسول اهلل أفال أخبُر به
 .بها معاذٌ  عند موته تأثماً 

 .أي خشي ُ الوقوع ِِ في اإلثمِ  الحاصل من كتمانِ  العلم ( : تأثماً )
 القسُم الثاني : 

من مات على التوحيِد ولكن له ذنوٌب أْو بقته فال نقوُل إنه في النار ، ولكنه تحت مشايئِ   
افذة إن شاء عفا عنه وإن شاء آخذه ، ولكنه يدخُل الجن َ  يوماً  من األيامِ  أصابه الن اإلله

 . قبل ذل  اليومِ  ما أصابه 
وعليه ثوٌب أبيض وهو نائم ثم أتيتُه    قال أتيُت النبي ( : حديُث أبي ذٍر في الصحيحين)

قلُت . إال أدخله اهلل الجن   ما من عبٍد قال ال إله إال اهلل ثم مات على ذل : وقد استيقظ فقال 
قلُت وإن زنى وإن سرق ؟ قال وإن زناى  . وإن زنى وإن سرق ؟ قال وإن زنى وإن سرق 

  .قلُت وإن زنى وإن سرق ؟ قال وإن زنى وإن سرق على رغِم أنِف أبي ذر . وإن سرق 
 اهلل وفي يخرُج من الناِر من قال ال إله إال: قال    أن النبي ( حديُث أنس في الصحيحين)

قلبِه وزُن ُشعيرِة من خير ، ويخرُج من الناِر من قال ال إله إال اهلل وفي قلبِه وزن ُبرٍة من 
 .خير ، ويخرُج من الناِر من قال ال إله إال اهلل وفي قلبِه وزِن َذرٍة من خير 
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باِه  يخرُج من الناِر من كان في قل: قال  أن النبي ( : حديُث أبي سعيٍد صحيح الترمذي)
 . مثقاُل ذرٍة من إيمان 

   :تكفيُر الذنوب ( 1)
من شهَد أن ال إلاه إال اهلل  : قال  أن النبي ( حديُث ُعَبادَة ابن الصامت في الصحيحين ) 

 وحده ال َشِريَ  له وأن محمدًا عبُد اهلل ورسوُله
ٌق والنااُر حاٌق   وأن عيسى عبُد اهلِل ورسوُله وكلمُته ألقاها إلى مريَم وروٌح منه والجنُ  ح

 .أدخله اهلل الجنَ  على ما كان من العمل 
يا ابَن آَدَم : قاَل اهلل َتَباَرَ  وتَعالى»: َيُقوُل: قال  أن النبي ( حديُث أنس صحيح الترمذي)

َبَلَغت ُذُنوُبَ  يا ابَن آَدَم َلْو . ِإّنَ  َما َدَعْوَتِني َوَرَجْوَتِني َغَفْرُت َلَ  َعَلى ما كاَن ِفيَ  َواَل ُأَباِلي
يا ابَن آَدَم إّنَ  َلْو َأَتْيَتِني ِبُقاَراِب األْرِض  . َعَناَن الّسَماِء ُثّم اْسَتْغَفْرَتِني َغَفْرُت َلَ  َواَل ُأَباِلي

 .« أَلَتْيُتَ  ِبُقَراِبَها َمْغِفَرًة اَل ُتْشِرُ  بي َشْيئًاَخَطاَيا ُثّم َلِقيَتِني 
تنبيه :وأسنان ذل  المفتاح هاي األعماال الصاالح  كاأداء     ،ح الجن توحيد اهلل مفتا

الفرائض والقيام بالواجبات والنوافل وسائر القربات وعلى رأسها الصالة وتأمل في الحديث 
 :اآلتي 

: قاال   أن النبي ( الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنه اهلل عبد بن جابرحديث ) 
 . لوضوءا الصالة ومفتاح الصالة الجن  مفتاح

فاعمل ا يا عبد اهلل ا فمادة المفتاح بين يدي  ومهارة صناعته قد فصلت ل  أيما تفصيل   .
 . فإن رغبت عن ذل  فلم نفس  يوم العرض على اهلل

 
 وجود الجن  اآلنفصٌل في : 

 
وجود الجن  اآلن : 

 
 أدل  وجود الجن  اآلن: 
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: 13النجم ( ]ِعنَدَها َجّنُ  اْلَمْأَوَى*  ِعنَد ِسْدَرِة اْلُمنَتَهَى*  َوَلَقْد َرآُه َنْزَلً  ُأْخَرَى: )قال تعالى
11 ] 

وقد رأى النبي سدرة المنتهى ورأى عندها جن  المأوى كما في الصحيحين من حديث أنس 
إلى سدرة المنتهاى فغشايها    انتهىوفي آخره ثم أنطلق بي جبريل حتى  اإلسراءفي قص  

 .دخلت الجن  فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المس   ألوان ال أدرى ما هي قال ثم
إن أحادكم  : قال   أن النبي  (الثابت في الصحيحين  مارضي اهلل عنهحديث ابن عمر ) 

إذا مات، عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجن  فمن أهل الجنا ، وإن  
 . قعد  حتى يبعث  اهلل يوم القيام هذا م: كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال

إن العبد إذا وضع في قبره و تولى عناه  : قال  أن النبي (  حديث أنس في الصحيحين)
ما كنت تقاول فاي     : أصحابه حتى أنه يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقوالن له 

انظار    : وله فيقال أشهد أنه عبد اهلل و رس  : لمحمد فأما المؤمن فيقول   ؟ هذا الرجل 
 و  و أماا المناافق   ، إلى مقعد  من النار قد أبدل  اهلل به مقعدا من الجن  فيراهما جميعا

ال دريت و ال تليات ثام     : ال أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال له   : فيقول   الكافر
 . فيصيح صيح  يسمعها من يليه غير الثقلين رق من حديد ضربً ايضرب بمط

 : قاال ( الثابت في صحيح الترغياب والترهياب    رضي اهلل عنه البراء بن عازبث حدي)
خرجنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في جنازة رجل من األنصار فانتهينا إلى القبار  
ولما يلحد بعد فجلس رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما علاى رؤوسانا   

ألرض فرفع رأسه فقال تعوذوا باهلل من عذاب القبر مارتين  الطير وبيده عود ينكت به في ا
 نازل  اآلخارة  من وإقبال الدنيا من انقطاع في كان إذا المؤمن العبد إن : قال ثم، أو ثالثا 

 الجنا   أكفاان  من كفن معهم الشمس وجوههم كأن الوجوه بيض السماء من مالئك  إليه
 حتاى  السالم عليه الموت مل  ويجيء البصر مد منه يجلسوا حتى الجن  حنوط من وحنوط
 قاال  ورضاوان  اهلل مان  مغفرة إلى اخرجي الطيب  النفس أيتها فيقول رأسه عند يجلس
 طرف  يده في يدعوها لم أخذها فإذا فيأخذها السقاء في من القطرة تسيل كما فتسيل فتخرج
 نفحا   كأطياب  مناه  ويخرج الحنوط ذل  وفي الكفن ذل  في فيجعلوها يأخذوها حتى عين
 إال المالئكا   مان  مالء على يمرون فال بها فيصعدون قال األرض وجه على وجدت مس 
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 فاي  بها يسمى كان التي أسمائه بأحسن فالن ابن فالن فيقوالن الطيب الروح هذا ما قالوا
 ساماء  كال  مان  فيشيعه له فيفتح له فيستفتحون الدنيا السماء إلى بها ينتهوا حتى الدنيا

 وجال  عاز  اهلل فيقول السابع  السماء إلى بها ينتهى حتى تليها التي ماءالس إلى مقربوها
 فيجلساانه  ملكاان  فيأتياه  جساده  في األرض إلى وأعيدوه عليين في عبدي كتاب اكتبوا

 الرجل هذا ما فيقوالن اإلسالم ديني فيقول دين  ما فيقوالن اهلل ربي فيقول رب  من فيقوالن
 باه  وآمنات  اهلل كتاب قرأت فيقول يدري  ما فيقوالن اهلل رسول هو فيقول فيكم بعث الذي

 إلى بابا له وافتحوا الجن  من فأفرشوه عبدي صدق قد أن السماء من مناد فينادي وصدقته
 رجال  ويأتياه  قاال ،  بصره مد قبره في له ويفسح وطيبها روحها من فيأتيه قال،  الجن 
 توعاد  كنت الذي يوم  هذا يسر  بالذي أبشر فيقول الريح طيب الثياب حسن الوجه حسن
 أقام  رب فيقول الصالح عمل  أنا فيقول بالخير يجيء الحسن الوجه فوجه  أنت من فيقول
 انقطااع  في كان إذا الكافر العبد وإن،  ومالي أهلي إلى أرجع حتى الساع  أقم رب الساع 

 مد منه جلسونفي المسوح معهم الوجوه سود مالئك  إليه نزل اآلخرة من وإقبال الدنيا من
 إلى اخرجي الخبيث  النفس أيتها فيقول رأسه عند يجلس حتى الموت مل  يجيء ثم البصر
 المبلاول  الصوف من السفود ينتزع كما فينتزعها جسده في فتفرق وغضب اهلل من سخط

 وتخارج  المساوح  تل  في يجعلوها حتى عين طرف  يده في يدعوها لم أخذها فإذا فيأخذها
 مان  ماالء  على بها يمرون فال بها فيصعدون األرض وجه على وجدت  جيف كأنتن منها

 كاان  التاي  أسامائه  بأقبح فالن ابن فالن فيقولون الخبيث  الريح هذه ما قالوا إال المالئك 
 قارأ  ثام  لاه  يفتح فال له فيستفتح الدنيا السماء إلى بها ينتهى حتى الدنيا في بها يسمى
 يلاج  حتاى  الجن  يدخلون وال السماء أبواب لهم تفتح ال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول
 ثام  السافلى  األرض في سجين في كتابه اكتبوا وجل عز اهلل فيقول الخياط سم في الجمل
 تهاوي  أو الطير فتخطفه السماء من خر فكأنما باهلل يشر  ومن قرأ ثم طرحا روحه تطرح

 مان  لاه  فيقوالن فيجلسانه ملكانه ويأتيه جسده في روحه فتعاد سحيق مكان في الريح به
 فيقوالن قال،  أدري ال هاه هاه فيقول دين  ما له فيقوالن قال أدري ال هاه هاه فيقول رب 
 كاذب  أن السماء من مناد فينادي أدري ال هاه هاه فيقول فيكم بعث الذي الرجل هذا ما له

 قباره  عليه ويضيق وسمومها حرها من فيأتيه النار إلى بابا له وافتحوا النار من فأفرشوه
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 أبشار  فيقاول  الاريح  منتن الثياب قبيح الوجه قبيح رجل ويأتيه أضالعه فيه تختلف حتى
 بالشر يجيء القبيح الوجه فوجه  أنت من فيقول توعد كنت الذي يوم  هذا يسوؤ  بالذي
 . الساع  تقم ال رب فيقول الخبيث عمل  أنا فيقول

من الصوف " الكثير الشعب " السفود  (: لمبلولا الصوف من السفود ينتزع كما فينتزعها) 
 . فتقطع معها العروق والعصب المبلول

  أن النباي  ( الثابت في صحيح الترغيب والترهياب   رضي اهلل عنه حديث أبي هريرة)   
 كاان  فاإن  مادبرين  يولوا حين نعالهم خفق يسمع إنه قبره في وضع إذا الميت إن : قال

 فعال  وكان شماله عن الزكاة وكانت يمينه عن الصيام وكان سهرأ عند الصالة كانت مؤمنا
 قبال  من فيؤتى رجليه عند الناس إلى واإلحسان والمعروف والصالة الصدق  من الخيرات
 يؤتى ثم مدخل قبلي ما الصيام فيقول يمينه عن يؤتى ثم مدخل قبلي ما الصالة فتقول رأسه
 مان  الخيارات  فعل فيقول رجليه قبل من يؤتى ثم مدخل قبلي ما الزكاة فتقول يساره عن

 له مثلت قد فيجلس اجلس له فيقال مدخل قبلي ما الناس إلى واإلحسان والمعروف الصدق 
 تشاهد  ومااذا  فيه تقول ما قبلكم كان الذي هذا أرأيت  له فيقال للغروب دنت وقد الشمس
 هاذا  أرأيتا   هعن نسأل  عما أخبرنا ستفعل إن  فيقولون أصلي حتى دعوني فيقول عليه
 رساول  أنه أشهد محمد فيقول قال عليه تشهد وماذا فيه تقول ماذا قبلكم كان الذي الرجل
 ذلا   وعلى حييت ذل  على له فيقال اهلل عند من بالحق جاء وأنه وسلم عليه اهلل صلى اهلل
 امنه مقعد  هذا له فيقال الجن  أبواب من باب له يفتح ثم اهلل شاء إن تبعث ذل  وعلى مت
 هاذا  لاه  فيقال النار أبواب من باب له يفتح ثم وسرورا غبط  فيزداد فيها ل  اهلل أعد وما

 سبعون قبره في له يفسح ثم وسرورا غبط  فيزداد عصيته لو فيها ل  اهلل أعد وما مقعد 
 طيار  وهاي  الطيب النسيم في نسمته فتجعل منه بدأ كما الجسد ويعاد فيه له وينور ذراعا
 وفاي  الدنيا الحياة في الثابت بالقول آمنوا الذين اهلل يثبت قوله فذل  الجن  شجر في تعلق

 يميناه  عن أتي ثم شيء يوجد لم رأسه قبل من أتي إذا الكافر وإن [10: إبراهيم ] اآلخرة
 شايء  يوجاد  فال رجليه قبل من أتي ثم شيء يوجد فال شماله عن أتي ثم شيء يوجد فال

 فيه تقول ماذا فيكم كان الذي الرجل هذا أرأيت  فيقال خائفا مرعوبا فيجلس اجلس له فيقال
 سامعت  أدري ال فيقول محمد له فيقال السمه يهتدي وال رجل أي فيقول عليه تشهد وماذا
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 إن تبعاث  وعليه مت وعليه حييت ذل  على له فيقال الناس قال كما فقلت قوال قالوا الناس
 فيها ل  اهلل أعد وما النار من مقعد  هذا له يقالف النار أبواب من باب له يفتح ثم اهلل شاء

 أعاد  وما منها مقعد  هذا له ويقال الجن  أبواب من باب له يفتح ثم وثبورا حسرة فيزداد
 أضاالعه  فيه تختلف حتى قبره عليه يضيق ثم وثبورا حسرة فيزداد أطعته لو فيها ل  اهلل
 . أعمى القيام  يوم ونحشره ضنكا معيش  له فإن اهلل قال التي الضنك  المعيش  فتل 
انخسفت الشمس علاى  : قال ( الثابت في الصحيحين  مارضي اهلل عنه حديث ابن عباس) 

عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فصلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فقام قياماا  
ا طويال، وهو طويال، نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويال، ثم رفع فقام قيام

دون القيام األول، ثم ركع ركوعا طويال، وهو دون الركوع األول، ثم سجد، ثم قاام قياماا   
طويال، وهو دون القيام األول، ثم ركع ركوعا طويال، وهو دون الركوع األول، ثم رفع فقام 
 قياما طويال، وهو دون القيام األول، ثم ركع ركوعا طويال، وهو دون الركاوع األول، ثام  

إن الشمس والقمر آيتان : )سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال صلى اهلل عليه وسلم
ياا  : قاالوا (. من آيات اهلل، ال يخسفان لموت أحد وال لحياته، فإذا رأيتم ذل  فااذكروا اهلل 

: رسول اهلل، رأينا  تناولت شيئا في مقام ، ثم رأينا  كعكعت؟ قال صلى اهلل عليه وسالم 
وأريت النار، فلم ، لجن ، فتناولت عنقودا، ولو أصبته ألكلتم منه ما بقيت الدنياإني أريت ا)

: بام ياا رساول اهلل؟ قاال    : قالوا (.أر منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء
يكفرن العشير، ويكفرن اإلحسان، لاو أحسانت إلاى    : )قال. يكفرن باهلل؟: قيل(. بكفرهن)

 (.ما رأيت من  خيرا قط: أت من  شيئا، قالتأحداهن الدهر كله، ثم ر
  : تحاجت النار و الجن  فقالت النار : قال  أن النبي ( حديث أبي هريرة في الصحيحين) 

فما لي ال يدخلني إال ضاعفاء النااس و     : أوثرت بالمتكبرين و المتجبرين و قالت الجن  
أرحم ب  من أشاء من عباادي و   إنما أنت رحمتي  : فقال اهلل عز و جل للجن    سقطهم ؟
إنما أنت عذابي أعذب ب  من أشاء من عبادي و لكل منكما ملؤها فأما الناار    : قال للنار 

قط فهنال  تمتلئ و ينزوي بعضها إلاى   قٍط  : فال تمتلئ حتى يضع اهلل قدمه عليها فتقول 
   . قا بعض فال يظلم اهلل من خلقه أحدا و أما الجن  فإن اهلل ينشئ لها خل
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اشتكت النار  :قال   أن النبي ( الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث ) 
إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشاتاء ونفاس فاي    

 .الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير
ُحفَّاِت اْلَجنَّاُ    »  :قال  أن النبي (  مسلميح الثابت في صح رضي اهلل عنهحديث أنس ) 

  .«ِباْلَمَكاِرِه َوُحفَِّت النَّاُر ِبالشََّهَواِت 
  أن النباي   (الثابت في صحيحي أبي داود والترماذي  رضي اهلل عنه حديث أبي هريرة)

 أعددت ام وإلى إليها انظر فقال الجن  إلى جبريل أرسل والنار الجن  اهلل خلق لما قال : قال
 فوعزت  قال إليه فرجع قال فيها ألهلها اهلل أعد ما وإلى إليها ونظر فجاءها قال فيها ألهلها

  أعددت ما إلى فانظر إليها ارجع فقال بالمكاره فحفت بها فأمر دخلها إال أحد بها يسمع ال
 أن خفت لقد وعزت  فقال إليه فرجع بالمكاره حفت قد هي فإذا إليها فرجع قال فيها ألهلها

 يركاب  هي فإذا فيها ألهلها أعددت ما وإلى إليها فانظر النار إلى اذهب قال أحد يدخلها ال
 بالشاهوات  فحفت بها فأمر فيدخلها أحد بها يسمع ال وعزت  فقال إليه فرجع بعضا بعضها
 . دخلها إال أحد منها ينجو ال أن خشيت لقد وعزت  فقال إليها فرجع إليها ارجع فقال
بينما أنا أسير :قال   أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري أنس رضي اهلل عنه  حديث) 

في الجن  وإذا بنهر في الجن  حافتاه قباب الدر المجوف قال قلت ما هذا يا جبريل قال هاذا  
 . الكوثر الذي أعطا  رب  فضرب المل  بيده فإذا طينه المس  األذفر

اطلعت في الجن  فرأيت   :قال  أن النبي ( اريحديث عمران بن ُحَصين في صحيح البخ)
   . أكثر أهلها الفقراء و اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء 

بينا أنا نائم رأيتني في الجن  فإذا أنا  :قال  أن النبي ( حديث أبي هريرة في الصحيحين)
لعمر بان الخطااب     : قالوا   ؟ لمن هذا القصر   : بامرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت 

   . فذكرت غيرت  فوليت مدبرا 
قال لابالل  ياا    أن النبي  (حديث أبي هريرة  رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين ) 

؟ قال دفَّ نعلي  بين يدي في الجن  بالل حدثني بأرجى عمٍل عملته في اإلسالم فإني سمعت 
ي ساعٍ  من ليٍل أو نهاٍر إال صليت ما عملُت عماًل أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورًا ف

 . بذل  الُطهور ما كتب لي أن أصلي 
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 مكان الجن  وأين هيفصٌل في : 

 
مكان الجن  وأين هي : 

 
: 13النجم ( ]ِعنَدَها َجّنُ  اْلَمْأَوَى*  ِعنَد ِسْدَرِة اْلُمنَتَهَى*  َوَلَقْد َرآُه َنْزَلً  ُأْخَرَى: )قال تعالى

11 ] 
لنبي سدرة المنتهى ورأى عندها جن  المأوى كما في الصحيحين من حديث أنس وقد رأى ا
إلى سدرة المنتهاى فغشايها    انتهىوفي آخره ثم أنطلق بي جبريل حتى  اإلسراءفي قص  

 .ألوان ال أدرى ما هي قال ثم دخلت الجن  فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المس  
وسميت بذل  ألنها ينتهي إليها ما ينزل من عناد   ماءوقد ثبت أن سدرة المنتهى فوق الس

 .اهلل فيقبض منها وما يصعد الني  فيقبض منها 
 [ 11:  الذاريات( ]َوِفي الّسَمآِء ِرْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدوَن: )قال تعالىو

 .قال ابن أبي نجيح عن مجاهد هو الجن  وكذل  تلقاه الناس عنه 
]*[بن عباس أنه قال الجن   عن حادي األرواح عالى في كتابه أورد ابن القيم رحمه اهلل ت

 . فوق السماء السابع  ويجعلها اهلل حيث شاء يوم القيام  وجهنم في األرض السابع 
سمع  مسمعا وفاي  بعين البصيرة وأْمِعِن النظر فيه واجعل له من وتأمل في الحديث اآلتي 

 .  ، ودرر الفرائد الفوائد غرر  بما فيه من قلب  موِقعًا عسى اهلل أن ينفع
ِإنَّ ِفاي   :َقاَل   النَِّبيَّأنَّ  (الثابت في صحيح البخاري هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث ) 

السَّاَماِء   اْلَجنَِّ  ِماَئَ  َدَرَجٍ  َأَعدََّها اللَُّه ِلْلُمَجاِهِديَن ِفي َسِبيِلِه ُكلُّ َدَرَجَتْيِن َما َبْيَنُهَما َكَما َباْينَ 
َعاْرُش  َواْلَأْرِض َفِإَذا َسَأْلُتُم اللََّه َفَسُلوُه اْلِفْرَدْوَس َفِإنَُّه َأْوَسُط اْلَجنَِّ  َوَأْعَلى اْلَجنَّاِ  َوَفْوَقاُه   

 . الرَّْحَمِن َوِمْنُه َتَفجَُّر َأْنَهاُر اْلَجنَِّ 
 .  وهذا يدل على أنها في غاي  العلو واالرتفاع واهلل أعلم
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عالها وأوسعها ووسطها هو الفردوس وسقفه العرش كما قال في الحاديث  والجن  مقبب  أ
الصحيح إذا سألتم اهلل فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجن  وأعلاى الجنا  فوقاه عارش     

 .الرحمن ومنه تفجر انهار الجن  
وغاي  ارتفاعها يكون الصعود من أدناها إلى أعالها بالتدريج شيئا فشيئا  ولعظم سع  الجن 

 : في الحديث اآلتي  فوق درج  كمادرج  
قال يقال لصاحب  أن النبي ( حديث عبد اهلل بن عمرو في صحيحي أبي داوود والترمذي)

اقرأ و ارق و رتل كما كنت ترتل في دار الدنيا فإن منزلت  عند آخر آي  كنات    : القرآن 
   . تقرؤها 

 
 درجات الجن  فصٌل في: 

 
  درجات الجن: 

 
لقد خلق اهلل الجن  وأورثها عباده الصالحين وجعلهم فيها متفاضلين متفاوتين : يم أخي الكر

.. وكل ذل  كان فضالََ من ربا  وعادالَ  ، ولذل  كانت الجن  درجات يفضل بعضها بعضَا ، 
فاي ذلا  النعايم    ، ليشمر ويثابر من اشتاقت نفسه إلى الجن  َوَعلَّت ِهَمُته ألعلى درجاتها

 طه ( ]َوَمن َيْأِتِه ُمْؤِمنًا َقْد َعِمَل الّصاِلَحاِت َفُأْوَلَاِئَ  َلُهُم الّدَرَجاُت اْلُعَلَى: )ىقال تعال. المقيم
 :01] . 

فاإليمان والعمل الصالح هما طريق الفردوس فكلما كان إيمان  ا أخي الكريم ا عاليَا ثابتَا   
متقون فاي ذلا  بحساب    وإنما يتفاوت المؤمنون ال، كانت منزلت  رفيع  في تل  الدرجات

 .إيمانهم وتقواهم 
اّل َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َغْيُر ُأْوِلي الّضَرِر َواْلُمَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل الّلِه : )قال تعالى

ْلَقاِعِديَن َدَرَجً  َوُكااّل َوَعَد ِبَأْمَواِلِهْم َوَأْنُفِسِهْم َفّضَل الّلُه اْلُمَجاِهِديَن ِبَأْمَواِلِهْم َوَأْنُفِسِهْم َعَلى ا
َوَمْغِفاَرًة   َدَرَجااٍت ّمْناهُ  *  الّلُه اْلُحْسَنَى َوَفّضَل الّلُه اْلُمَجاِهِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن َأْجرًا َعِظيمًا

 [ 06: 01النساء ( ]َوَرْحَمً  َوَكاَن الّلُه َغُفورًا ّرِحيمًا
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]*[جبل  بن عطي  عن أبن محيريز قال فضال   عن هشام ابن حسان عن ذكر ابن جرير
اهلل المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه قال هي سابعون درجا  ماا باين     

 . الدرجتين عدو الفرس الجواد المضمر سبعين عاما
]*[ أنبأنا سلم  بن نبيط عن الضحا  في قوله تعالى لهم درجات عناد   وقال ابن المبار

ن بعض فيرى الذي قد فضل به فضله وال يرى الذي هو أسافل  ربهم قال بعضهم أفضل م
 .منه أنه فضل عليه أحد من الناس 

فقيل األول بين القاعد ،  وتأمل قوله كيف أوقع التفضيل أوال بدرج  ثم أوقعه ثانيا بدرجات
 ، والثاني بين القاعد بال عذر والمجاهد ، المعذور والمجاهد 

 ِرْضَواَن الّلِه َكَمن َبآَء ِبَسْخٍط ّمَن الّلِه َوَمْأَواُه َجَهّنُم َوِبْئَس اْلَمِصايرُ  َأَفَمِن اّتَبَع: )وقال تعالى
 [ 163: 161آل عمران ( ]والّلُه َبِصيٌر ِبَما َيْعَمُلوَن ُهْم َدَرَجاٌت ِعنَد الّلِه* 

َلْت ُقُلوُبُهْم َوِإَذا ُتِلَياْت َعَلاْيِهْم   ِإّنَما اْلُمْؤِمُنوَن اّلِذيَن ِإَذا ُذِكَر الّلُه َوِج: )وقال تعالى قال تعالى
*  اّلِذيَن ُيِقيُموَن الّصاَلَة َوِمّما َرَزْقَناُهْم ُينِفُقاونَ *  آَياُتُه َزاَدْتُهْم ِإيَمانًا َوَعَلَى َرّبِهْم َيَتَوّكُلوَن

 [ 4: 1األنفال ( ]َرٌة َوِرْزٌق َكِريٌمَوَمْغِف ّلُهْم َدَرَجاٌت ِعنَد َرّبِهْمُأْوَلَاِئَ  ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحّقًا 
ّمن َكاَن ُيِريُد اْلَعاِجَلَ  َعّجْلَنا َلُه ِفيَها َما َنَشآُء ِلَمن ّنِريُد ُثّم َجَعْلَنا َلاُه َجَهاّنَم   : ) قال تعالىو

ِمٌن َفُأوَلِئاَ  َكااَن   َوَمْن َأَراَد ااَلِخَرَة َوَسَعَى َلَها َسْعَيَها َوُهَو ُماؤْ *  َيْصالَها َمْذُمومًا ّمْدُحورًا
 ُكاّل ّنِمّد َهَاُؤآلِء َوَهَاُؤآلِء ِمْن َعَطآِء َرّبَ  َوَما َكاَن َعَطآُء َرّبَ  َمْحُظورًا*  َسْعُيُهم ّمْشُكورًا

-18اءاإلسر] (انُظْر َكْيَف َفّضْلَنا َبْعَضُهْم َعَلَى َبْعٍض َوَلاَلِخَرُة َأْكَبُر َدَرَجاٍت َوَأْكَبُر َتْفِضياًل*  
11 ] 

فهنا بين اهلل سبحانه أن أهل اآلخرة يتفاضلون فيها أكثر مما يتفاضل الناس في الدنيا وأن 
 . درجات اآلخرة أكبر من درجات الدنيا 

أن تفاضل الجنان يشمل التفاضل بين خيراتها من أبني  وعيون وأشجار : واعلم أخي الكريم
قاال  ،  وبعد وصافهما  [ الرحمن ] ( ّبُكَما ُتَكّذَباِنَفِبَأّي آآلِء َر: )قال تعالى. وفواكه ونساء

 ، [61:  الرحمن( ]َوِمن ُدوِنِهَما َجّنَتاِن: )تعالى
 . أي دون الجنتين األوليتين في الخير والمقام والمنزل 
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،  فذكر [   11الرحمن ]( ِفيِهَما ِمن ُكّل َفاِكَهٍ  َزْوَجاِن) :فأما عن الفاكه  فقال في األوليتين
أما في الجنتين األخيرتين فذكر مطلق الفاكها  مان   . في كل صنف من الفواكه شكلينأن 

 ،   [68: الرحمن ( ]ِفيِهَما َفاِكَهٌ  َوَنْخٌل َوُرّماٌن: )قال تعالىغير ذكر الزوجين ف
َناى  ُمّتِكِئيَن َعَلى ُفُرٍش َبَطآِئُنَهاا ِماْن ِإْساَتْبَرٍق َوجَ   ) :وأما عن األثاث فذكر في األوليتين 

 ، [   14الرحمن ]( اْلَجّنَتْيِن َداٍن
وال شا    [06: الرحمن( ]ُمّتِكِئيَن َعَلَى َرْفَرٍف ُخْضٍر َوَعْبَقِرّي ِحَساٍن): وقال في األخريتين

 .أن الفرش أفضل من الزخرف وأن اإلستبرق أفضل من العبقري
التفاضل إال تسالي   وما هذا . وهكذا األمر في نسائهما وخضرتهما كما هو ظاهر في اآليات

من اهلل لعباده الصالحين الذين تحملوا مشاق السفر في رحل  الادنيا وصابروا علاى ماا     
لما كاانوا علياه مان    .. وعاشوا بين أهليهم غرباء، أصابهم من ضر في سبيل اهلل وحده

  :ومما يدل على تفاضل أهل الجن  األحاديث اآلتي  . التمس  بالكتاب  والسن 
إن  :قاال    أن النباي  ( الثابت في الصحيحين يد الخدري رضي اهلل عنه أبي سعحديث )

، كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في األفاق أهل الجن  يتراءون أهل الغرف من فوقهم، 
يا رسول اهلل تل  منازل األنبياء ال يبلغها : قالوا.  من المشرق أو المغرب، لتفاضل ما بينهم

 . نفسي بيده، رجال آمنوا باهلل وصدقوا المرسلين بلى، والذي: )غيرهم، قال
هو الذاهب الماضي الذي قد تدلى للغروب وفي التمثيل به دون الكواكب المسامت :  والغابر

 :هما  للرأس وهو أعلى فائدتان 
 .بعده عن العيون  أحدهما
سااتين  ن لم تسامت العليا السافلى كالب إأن الجن  درجات بعضها أعلى من بعض و والثاني 

 . الممتدة من رأس الجبل إلى ذيله واهلل أعلم
ِإنَّ ِفاي   :َقاَل   النَِّبيَّأنَّ  (الثابت في صحيح البخاري هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث ) 

ا َباْيَن السَّاَماِء   اْلَجنَِّ  ِماَئَ  َدَرَجٍ  َأَعدََّها اللَُّه ِلْلُمَجاِهِديَن ِفي َسِبيِلِه ُكلُّ َدَرَجَتْيِن َما َبْيَنُهَما َكَم
َعاْرُش  َواْلَأْرِض َفِإَذا َسَأْلُتُم اللََّه َفَسُلوُه اْلِفْرَدْوَس َفِإنَُّه َأْوَسُط اْلَجنَِّ  َوَأْعَلى اْلَجنَّاِ  َوَفْوَقاُه   

 . الرَّْحَمِن َوِمْنُه َتَفجَُّر َأْنَهاُر اْلَجنَِّ 
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 يِفا » :قال  أن النبي ( رمذي الثابت في صحيح الت رضي اهلل عنهحديث أبي هريرة )  
 .«اْلَجنَِّ  ِماَئُ  َدَرَجٍ  َما َبْيَن ُكلِّ َدَرَجَتْيِن ِماَئُ  َعاٍم 

تنبيه :أن يكون درج  يوال ينف، على أنهااا غاي  في العلو واالرتفاع  يدلُّ الحديُث
جاهدين في سبيل هي للم المراد منه اإلخبار بأن هذه الدرجات المائ  إذ،الجن  أكثر من مائ 

 فهااو ،فوق هذا كله  --النبي ويؤيد ذل  أن منزل ،درجات الجن  بحصر ال اإلخبار،اهلل
 .أمَّا هذه الدرجات المائ  ينالهاا آحاد أمته بالجهااد،درج  ليس فوقها درج  في

والجن  مقبب  أعالها وأوسعها ووسطها هو الفردوس وسقفه العرش كما قال في الحاديث  
سألتم اهلل فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجن  وأعلاى الجنا  فوقاه عارش      الصحيح إذا

 .الرحمن ومنه تفجر انهار الجن  
وغاي  ارتفاعها يكون الصعود من أدناها إلى أعالها بالتدريج شيئا فشيئا  ولعظم سع  الجن 

 : في الحديث اآلتي  درج  فوق درج  كما
قال يقال لصاحب  أن النبي ( ود والترمذيحديث عبد اهلل بن عمرو في صحيحي أبي داو)

اقرأ و ارق و رتل كما كنت ترتل في دار الدنيا فإن منزلت  عند آخر آي  كنات    : القرآن 
   . تقرؤها 

 ساأل : قاال    أن النباي   (الثابت في صحيح مسلم هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث ) 
 أهال  يدخل بعدما يجيء رجل هو: لقا ؟ منزل  الجن  أهل أدنى ما رب يا: فقال ربه موسى
 أخاذوا  و منازلهم الناس نزل قد و كيف رب أي: فيقول الجن  ادخل: له فيقال الجن  الجنِ 

 رضايت : فيقاول  ؟ الدنيا ملو  من ٍ ِلَم ِ ْلُم مثل ل  يكون أن أترضى: له فيقال ؟ أخذاتهم
 ل  هذا فيقول رب يترض: الخامس  في فقال مثله و مثله و مثله و مثله و ل : فيقول رب

 فاأعالهم  رب: قال!  رب رضيت فيقول عين  لذت و نفس  اشتهت ما ل  و أمثاله وعشرة
 تسمع لم و عين تر فلم عليها ختمت و بيدي كرامتهم غرست أردت الذين أولئ  قال منزل 
آ َفاَل َتْعَلُم َنْفاٌس ّما  )  قال ومصداق  في كتاب اهلل عز وجل بشر قلب على يخطر لم و أذن

 [10  السجدة( ]ُأْخِفَي َلُهم ّمن ُقّرِة َأْعُيٍن َجَزآًء ِبَما َكاُنوْا َيْعَمُلوَن
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، قد بنيت وهيئت لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهاو شاهيد  ، فهذه الجن  وهذه درجاتها
ففيها واهلل يحمد التنافس بالطاع  والقربات وإليها تجب المسارع  باالخيرات والحسانات   

 . وقد قرب اللحاق، وأين طالب السمو، وقد دعوا إلى السباق، همم العالي فأين ذوو ال
بال إن طريقاه   ، ينال بالراح  والتفكه ، فال تتصور ا أخي الكريم ا أن ذل  النعيم المقيم  

وعر طويل ودربه قد حف بالمكاره والعقبات فال يسلكه إال مشمر عن ساعد الجد مخلاص  
بعين البصيرة وأْمِعِن النظر وتأمل في الحديث اآلتي ، لجن  قد باع نفسه وماله يبتغي بذل  ا

غارر    بما فيه مان  سمع  مسمعا وفي قلب  موِقعًا عسى اهلل أن ينفعفيه واجعل له من 
 .  ، ودرر الفرائد الفوائد

حفات الجنا    : قاال    أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم رضي اهلل عنه  حديث أنس) 
 "  .الشهواتبالمكاره وحفت النار ب

 الشهداء ممن ينالون الدرجات العلى: 

 
 كما في الحاديث أن الشهداء في سبيل اهلل ممن ينالون تل  الدرجات العلى  أخبرنا النبي 

  :اآلتي 
 أفضل: قال   أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه  همار بن نعيمحديث ) 

 في يتلبطون أولئ  يقتلوا حتى وجوههم يلفتون فال لاألو الصف في يقاتلون الذين الشهداء
 حسااب  فاال  موطن في عبد إلى رب  ضح  فإذا رب  إليهم يضح  الجن  من العلى الغرف
 . عليه

ول  أن تتصور نفس  يا عبد اهلل وقد رفع اهلل درجت  ومنزلت  فاي الجنا  ماع األنبيااء     
 :فأجبت داعيه إذ يقولإذا صدقت اهلل .. وما ذل  على اهلل بعزيز، والشهداء
َمْن َعِمااَل  *  َيَقْوِم ِإّنَما َهَاِذِه اْلَحَياُة الّدْنَيا َمَتاٌع َوِإّن ااَلِخَرَة ِهَي َداُر اْلَقاَراِر: )قال تعالى

َلاَاِئَ   َساّيَئً  َفاَل ُيْجَزَى ِإاّل ِمْثَلَها َوَمْن َعِماَل َصاِلحًا ّمن َذَكاٍر َأْو ُأْنَثَى َوُهَو ُماْؤِمٌن َفُأوْ 
 [40: 30غافر ( ]َيْدُخُلوَن اْلَجّنَ  ُيْرَزُقوَن ِفيَها ِبَغْيِر ِحَساٍب
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 واسم تل  الدرج   الجن  أعلى درجاتفصٌل في: 

 
واسم تل  الدرج   الجن  أعلى درجات: 

 
 : وهي بإذن اهلل لنبينا محمد .. أعلى منزل  في الجن  هي الوسيل 

إذا سمعتم الماؤذن فقولاوا   قال  أن النبي ( ي صحيح مسلم بن عمرو ف حديث عبد اهلل)
ثم سلوا اهلل مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صالة صلى اهلل عليه بها عشرا 

فإنها منزل  في الجن  ال تنبغي إال لعبد من عباد اهلل و أرجوا أن أكون أنا هاو   لي الوسيل 
 .له الشفاع  فمن سأل لي الوسيل  حلت 

كما فاي الحاديث    درج  فوقها ليس اهلل عند درج   الوسيل وقد بينت السن  الصحيح  أن 
  :اآلتي 

 الوسايل   : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه  سعيد أبيحديث ) 
  . الوسيل  يؤتيني أن اهلل فسلوا درج  فوقها ليس اهلل عند درج 
 ؟ ي الوسيل سميت درج  النبلماذا : مسأل  

سميت درج  النبي الوسيل  ألنها أقرب الدرجات إلى عرش الرحمن وهي أقرب الادرجات  
 .إلى اهلل 
لاه   وأعظمهمرسول أعظم الخلق عبودي  لربه وأعلمهم به وأشدهم له خشي   ولما كان

اهلل وهي أعلى درج  في الجن  وأمر النبي أمتاه أن   محب  كانت منزلته أقرب المنازل إلى
ألوها له لينالوا بهذا الدعاء زلفى من اهلل وزيادة اإليمان وأيضا فإن اهلل سبحانه قادرها  يس

له بأسباب منها دعاء أمته له بها بما نالوه على يده من اإليماان والهادى صالوات اهلل    
وسالمه عليه وقوله حلت عليه يروى عليه وله فمن رواه بالالم فمعناه حصلت لاه ومان   

 . وقعت عليه شفاعتي واهلل أعلم رواه بعلى فمعناه
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 ارتقاء العبد وهو في الجن  من درج  إلى درج فصٌل في : 

 
هو في الجن  من درج  إلى درج  أعلى منها ارتقاء العبد و:  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن  : قاال   أن النباي   (الثابت في صحيح الجاامع  هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث  )

 . باستغفار ولد  ل : أنى لي هذا ؟ فيقال: ع درجته في الجن  فيقولَفْرالرجل لُت
 :          قال اإلمام المناوي رحمه اهلل تعالى  في فيض القدير]*[  
   أنثى ولو المؤمن اإلنسان يعني  (  الرجل إن  )
 يقتضايه  عماًل أعمل ولم هذا لي أين من أي  (  هذا أنى فيقول الجن  في درجته لترفع  )

 .  المصنف خط في ليس لي ولفظ لي أنى نسخ  وفي
 . هذا العلماء أو المالئك  له تقول أي  (  فيقال  )
 ويرفاع  الاذنوب  يحاط  االساتغفار  أن على به دل ،  بعد  من  (  ل  ولد  باستغفار  )

 بالعامال  بالا   فماا  بعمله يبلغها لم ما إلى المستغفر أصل درج  يرفع أنه وعلى الدرجات
 ليطاابق  الستغفار يقال أن الظاهر وكان لكفى هذا إال فضل النكاح في يكن لم ولو المستغفر

 وقيل ولد  باستغفار ل  حصل فقيل هذا لي حصل كيف التقدير أن عنه سد لكن لي في الالم
 األب وكاذل   فيرفع إليه أبوه يرفع أن سأل الجن  في أبيه من درج  أرفع كان إذا االبن إن
  .   {  نفعًا أقرب أيهم تدرون ال  }  وتعالى سبحانه قوله وذل  أرفع كان إذا
 

 أعلى أهل الجن  منزل  فصٌل في: 
 

  أعلى أهل الجن  منزل: 

 
ِتْلاَ   : )قاال تعاالى  ،  سالمه عليهولد آدم صلوات اهلل و سيدهو   أعلى أهل الجن  منزل  

 [113: البقرة( ]الّرُسُل َفّضْلَنا َبْعَضُهْم َعَلَى َبْعٍض ّمْنُهْم ّمن َكّلَم الّلُه َوَرَفَع َبْعَضُهْم َدَرَجاٍت
]*[قال مجاهد وغيره  : 
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 . موسى( : ّمْنُهْم ّمن َكّلَم الّلُه)
 .  هو محمد :  (َوَرَفَع َبْعَضُهْم َدَرَجاٍت) 

سمع  مسمعا وفاي  بعين البصيرة وأْمِعِن النظر فيه واجعل له من وتأمل في الحديث اآلتي 
 .  ، ودرر الفرائد غرر الفوائد  بما فيه من قلب  موِقعًا عسى اهلل أن ينفع

إذا سمعتم الماؤذن فقولاوا   قال  أن النبي ( بن عمرو في صحيح مسلم  حديث عبد اهلل)
ثم سلوا اهلل فإنه من صلى علي صالة صلى اهلل عليه بها عشرا مثل ما يقول ثم صلوا علي 

فإنها منزل  في الجن  ال تنبغي إال لعبد من عباد اهلل و أرجوا أن أكون أنا هاو   لي الوسيل 
 .له الشفاع  فمن سأل لي الوسيل  حلت 

 كما فاي الحاديث   درج  فوقها ليس اهلل عند درج   الوسيل وقد بينت السن  الصحيح  أن 
  :اآلتي 

 الوسايل   : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه  سعيد أبيحديث ) 
  . الوسيل  يؤتيني أن اهلل فسلوا درج  فوقها ليس اهلل عند درج 
 ؟ سميت درج  النبي الوسيل لماذا : مسأل  

ب الادرجات  سميت درج  النبي الوسيل  ألنها أقرب الدرجات إلى عرش الرحمن وهي أقر
 .إلى اهلل 
لاه   وأعظمهمرسول أعظم الخلق عبودي  لربه وأعلمهم به وأشدهم له خشي   ولما كان

اهلل وهي أعلى درج  في الجن  وأمر النبي أمتاه أن   محب  كانت منزلته أقرب المنازل إلى
ه قادرها  يسألوها له لينالوا بهذا الدعاء زلفى من اهلل وزيادة اإليمان وأيضا فإن اهلل سبحان

له بأسباب منها دعاء أمته له بها بما نالوه على يده من اإليماان والهادى صالوات اهلل    
وسالمه عليه وقوله حلت عليه يروى عليه وله فمن رواه بالالم فمعناه حصلت لاه ومان   

 . رواه بعلى فمعناه وقعت عليه شفاعتي واهلل أعلم
 

 أهل الجن  منزل   أدنىفصٌل في: 
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الجن  منزل  أهل  أدنى: 

 
 ساأل  :قاال    أن النباي   (الثابت في صحيح مسلم هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث ) 

 أهال  يدخل بعدما يجيء رجل هو: قال ؟ منزل  الجن  أهل أدنى ما رب يا: فقال ربه موسى
 أخاذوا  و منازلهم الناس نزل قد و كيف رب أي: فيقول الجن  ادخل: له فيقال الجن  الجن 
 رضايت : فيقاول  ؟ الدنيا ملو  من ٍ ِلَم ِ ْلُم مثل ل  يكون أن أترضى: له فيقال ؟ مأخذاته
 ل  هذا فيقول رب رضيت: الخامس  في فقال مثله و مثله و مثله و مثله و ل : فيقول رب

 فاأعالهم  رب: قال!  رب رضيت فيقول عين  لذت و نفس  اشتهت ما ل  و أمثاله وعشرة
 تسمع لم و عين تر فلم عليها ختمت و بيدي كرامتهم غرست دتأر الذين أولئ  قال منزل 
َفاَل َتْعَلُم َنْفاٌس ّماآ   )  قال ومصداق  في كتاب اهلل عز وجل بشر قلب على يخطر لم و أذن

 [10  السجدة( ]ُأْخِفَي َلُهم ّمن ُقّرِة َأْعُيٍن َجَزآًء ِبَما َكاُنوْا َيْعَمُلوَن
يا رسول اهلل، : أن الناس قالوا( : ثابت في الصحيحين الرضي اهلل عنه  سعيد يأبحديث ) 

هل تضارُّون في القمار  : )هل نرى ربنا يوم القيام ؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
(. فهل تضارُّون في الشمس ليس دونها ساحاب : )ال يا رسول اهلل، قال: قالوا(. ليل  البدر

مان  : كذل ، يجمع اهلل الناس يوم القيام ، فيقول فإنكم ترونه: )ال يا رسول اهلل، قال: قالوا
كان يعبد شيئًا فليتَّبعه، فيتَّبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتَّبع من كاان يعباد القمار    
القمر، ويتَّبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هاذه األما  فيهاا شاافعوها، أو     

هذا مكاننا حتاى يأتيناا   : ا ربكم، فيقولونأن: فيأتيهم اهلل فيقول -ش  إبراهيم  -منافقوها 
أناا ربكام،   : ربنا، فإذا جاءنا ربنا عرفناه، فيأتيهم اهلل في صورته التي يعرفون، فيقاول 

أنت ربنا فيتَّبعونه، وُيضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من : فيقولون
اللهم سلِّم سالِّم وفاي جهانم     :يجيزها، وال يتكلم يومئذ إال الرسل، ودعوى الرسل يومئذ

فإنها مثال  : )نعم يا رسول اهلل، قال: قالوا(. كالليب مثل شو  السعدان، هل رأيتم السعدان
شو  السعدان، غير أنه ال يعلم ما قدر عظمها إال اهلل، تخطف النااس بأعماالهم، فمانهم    

ردل، أو المجازى، أو المؤمن يبقى بعمله، أو الموَبق بعمله، أو الموَثق بعمله، ومنهم المخ
نحوه، ثم يتجلى، حتى إذا فرغ اهلل من القضاء بين العباد، وأراد أن يخرج برحمته من أراد 
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من أهل النار، أمر المالئك  أن ُيخرجوا من النار من كان ال يشر  باهلل شيئًا، ممن أراد اهلل 
السجود، تأكل النار ابان  أن يرحمه، ممن يشهد أن ال إله إال اهلل، فيعرفونهم في النار بأثر 

آدم إال أثر السجود، حرم اهلل على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجاون مان الناار قاد     
امُتِحشوا، فُيَصبُّ عليهم ماء الحياة، فينبتون تحته كما تنبت الِحبَُّ  في َحميل السايل، ثام   

و آخر أهال الناار   يفرغ اهلل من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار، ه
أي ربِّ اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحهاا، وأحرقناي   : دخواًل الجن ، فيقول

هل عسيت إن أعطيت ذل  أن تسألني : ذكاؤها، فيدعو اهلل بما شاء أن يدعوه، ثم يقول اهلل
ال وعزت  ال اسأل  غيره، ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء، فيصرف : غيره، فيقول

أي :  وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجن  ورآها سكت ما شاء اهلل أن يسكت، ثم يقولاهلل
ألست قد أعطيت عهود  ومواثيق  أن ال تسألني : ربِّ قدمني إلى باب الجن ، فيقول اهلل له

: أي رب، ويدعو اهلل حتى يقول: غير الذي أعطيت أبدًا، ويل  يا ابن آدم ما أغدر ، فيقول
ال وعزت  ال أسأل  غيره، ويعطاي ماا   : أعطيت ذل  أن تسأل غيره، فيقول هل عسيت إن

شاء من عهود ومواثيق، فُيَقدِّمه إلى باب الجن ، فإذا قام إلى باب الجن  اْنَفَهَقْت له الجنا ،  
أي ربِّ : فرأى ما فيها من الحبرة والسرور، فيسكت ما شااء اهلل أن يساكت، ثام يقاول    

ألست قد أعطيت عهود  ومواثيق  أن ال تسأل غير ما أعطيات،  : أدخلني الجن ، فيقول اهلل
أي ربِّ ال أكوننَّ أشقى خلق ، فال يزال يادعو  : ويل  يا ابن آدم ما أغدر ، فيقول: فيقول

تمنَّاْه،  : ادخل الجن ، فإذا دخلها قال اهلل لاه : حتى يضح  اهلل منه، فإذا ضح  منه قال له
: كذا وكذا، حتى انقطعت به األماني، قاال اهلل : َذكُِّرُه، يقولفسأل ربه وتمنى، حتى إن اهلل لي

 (.ذل  وعشرة أمثاله معه
قال   أن النبي ( الثابت في صحيح الترغيب والترهيب  رضي اهلل عنه حديث ابن مسعود)
حتاى   « :فذكر الحديث إلى أن قال. .  «واآلخرين لميقات يوم معلوم يجمع اهلل األولين « :

، تخرُّ يُد وتعّلق يُد، ْعطى نوره على ظهر قدميه يحبو على وجهه ويديه ورجليهيمّر الذى ُي
فإذا خلص وقف ، حتى يخلِصفال يزال كذل  ، وتخّر ِرجل وتعّلق رجل وتصيب جوانبه النار

 :قاااال ،الحمد هلل الذى أعطانى ما َلم ُيْعِط أحدًا إْذ نجَّانى منها بعد إْذ رأيتها :قالعليها ف
فيعود إليه ريح أهال الجنا    ، به إلى غدير ا نهر ماء ا عند باب الجن  فيغتسل   فُيْنطلق
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أتسألنى  :فيقول له، رب أدخلنى الجن  :فيقول، فيرى ما فى الجن  من َخَلل الباب، وألوانهم
 :قاال ، رب اجعل بينى وبينها حجاب ال أسمع حسيسها :الجن  وقد نجيت  من النار؟ فيقول

رب أعطناى ذلا     :فيقول، ه منزل أمام ذل  كأن ما هو فيه إليه ُحْلمفيدخل الجن  وُيرفع ل
أساأل غياره وأى   ال وعزت  ال :فيقول، لعل  إن َأْعَطْيُتكُه تساأل غيره :فيقول له، المنزل

 :قاااال ، فينزله ويرى أمام ذل  منزًل كأن ما هو فيه إليه حلم، عطاهمنزل أحسن منه؟ في
 وعزت   يارب وأى منزل أحسن منه؟ ُفيْعطاه فينزله ثام  ال :فيقول، رب أعطنى ذل  المنزل

رب قد ساألت  حتاى اساتحَيْيُت      :يقولمال  ال تسأل؟ ف: ذكرهفيقول اهلل عز جل ، يسكت
ألم ترض أن ُأعطي  مثل الدنيا منذ خلقتهاا   :فيقول اهلل جل ذكره، وأقسمُت حتى استحيْيُت 

زأ بى وأنت رب العزة؟ فيضح  الرب تباار   أته :؟ فيقولوعشرة أضعافهإلى يوم أفنْيُتها 
فرأيت عبد اهلل بن مسعود إذا بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضح   :قال، وتعالى من قوله

 :فيقول، َسْل، ال ولكنى على ذل  قادر :فيقول الرب تبار  وتعالى :قال، حتى تبدو أضراسه
الجن  حتى إذا دنا من الناس ُرفاع   ىفينطلق يرمل ف، اْلَحْق بالناس :فيقول، أْلحقنى بالناس

 :فيقاال ، تراءى لى ربى :ارفع رأس  مال ؟ فيقول :له قصر من ُدرَّة فيخرُّ ساجدًا فيقال له
 :فيقاول !! َماهْ  :ثم َيْلقى رجاًل فيتهيَّأ للسجود له فيقال له :قال .إنما هو منزل من منازل 
ن ُخزَّان  وعبد من عبيد  تحت يادىَّ  إنما أنا خازن م :فيقول، رأيت أن  َمَل  من المالئك 

 ألف َقْهَرمان ا خازن ا على ما أنا عليه ،

وهو من درة مجّوفا  ساقائفها وأبوابهاا     :قال، فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر: قال 
تستقبله جوهرة خضراء مبّطن  بحمراء فيها سبعون بابًا كل باب ، وأغالقها ومفاتيحها منها
وفى كل جوهرة ُسُرر وأزواج ووصائف ، اء على غير لون األخرىُيفضى إلى جوهرة خضر

 كبدها مرآتاه ، أدناهن حوراء عيناء عليها ساابعون ُحّل  يرى مخ ساقها من وراء حللها
 «إذا أعرض عنها إعراض  ازدادت فى عينه سبعين حسنًا ، اوكبده مرآته

 
 إليهاالجن  دخوال  أهلآخر فصٌل في : 
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 إليهاخوال الجن  د أهلآخر : 

 
إني ألعلام   :قال   أن النبي ( الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه  حديث ابن مسعود) 

آخر أهل النار خروجًا منها، وآخر أهل الجن  دخواًل، رجل يخرج من النار حباوًا، فيقاول   
ياا رب وجادتها   : اذهب فادخل الجن ، فيأتيها، فيخيل إليه أنها مألى، فيرجع فيقاول : اهلل

ياا رباي   : اذهب فادخل الجن ، فيأتيها فيخيل إليه أنها مألى، فيرجع فيقول: مألى، فيقول
إن لا   : اذهب فادخل الجن ، فإن ل  مثل الدنيا وعشرة أمثالهاا، أو : وجدتها مألى، فيقول

فلقاد رأيات   (. تضح  مني وأنت الملا  : أتسخر مني، أو: مثل عشرة أمثال الدنيا، فيقول
ذل  أدنى أهل الجنا   :  عليه وسلم ضح  حتى بدت نواجذه، وكان يقالرسول اهلل صلى اهلل

 .منزل 
 آخار : قال  أن النبي ( الثابت في السلسل  الصحيح   رضي اهلل عنه حديث ابن مسعود)

 جاوزهاا  ماا  فإذا ، مرة النار وتسفعه ، مرة ويكبو مرة يمشي فهو رجل الجن  يدخل من
 األولين من أحدا أعطاه ما شيئا اهلل أعطاني لقد ، من  نينجا الذي تبار : فقال إليها التفت

 وأشرب بظلها فألستظل الشجرة هذه من أدنني رب أي: فيقول ، شجرة له فترفع واآلخرين
 يا ال فيقول ؟ غيرها سألتني أعطيتكها إن لعلي آدم ابن يا: وجل عز اهلل فيقول ، مائها من
 ، منها فيدنيه ، عليه له صبر ال ما يرى ألنه رهيعذ وربه غيرها؛ يسأله ال أن ويعاهده رب

  . مائها من ويشرب بظلها فيستظل
 مائها من ألشرب هذه من أدنني رب أي: فيقول ، األولى من أحسن هي شجرة له ترفع ثم

 ؟ غيرهاا  تساألني  ال أن تعاهدني ألم آدم ابن يا: فيقول ، غيرها أسأل  ال بظلها وأستظل
 ألناه  يعاذره  وربه غيرها يسأله ال أن فيعاهده غيرها تسألني منها أدنيت  إن لعلي: فيقول
  . مائها من ويشرب بظلها فيستظل منها فيدنيه ، عليه له صبر ال ما يرى
 هاذه  من أدنني رب أي: فيقول ، األوليين من أحسن هي الجن  باب عند شجرة له ترفع ثم

 ال أن تعاهادني  ألام  آدم ابن يا: فيقول ، غيرها أسأل  ال مائها من وأشرب بظلها ألستظل
 صابر  ال ما يرى ألنه يعذره وربه ، غيرها أسأل  ال هذه رب يا بلى: قال ؟ غيرها تسألني

  . منها فيدنيه ، عليها له
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 ماا  آدم ابن يا: فيقول ، أدخلنيها رب أي: فيقول الجن  أهل أصوات فيسمع منها أدناه فإذا
 وأنات  مني أتستهزئ رب يا: قال ؟ معها ومثلها الدنيا أعطي  أن أيرضي  ؟ من  يصريني

 ؟ العالمين رب
 :قال ؟ تضح  مم: فقالوا ؟ أضح  مم تسألوني أال: فقال ، مسعود ابن فضح 

 ال إناي : فيقاول  ؟ العاالمين  رب وأنات  مني أتستهزئ: قال حين العالمين رب ضح  من
 . قدير: رواي  وفي.  قادر أشاء ما على ولكني من  أستهزئ

 
ثمن الجن  صٌل في ف: 

 
  ثمن الجن: 

 
]*[ حادي األرواحقال ابن القيم رحمه اهلل تعالى في كتابه : 

طلبه منهم وعقد التبايع الذي وقع  عرض الرب تعالى سلعته الجن  على عباده وثمنها الذي
 :بين المؤمنين وبين ربهم 

ُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهْم ِبَأّن َلُهُم اّلَجّنَ  ُيَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل ِإّن الّلَه اْشَتَرَى ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َأن: )قال تعالى
ِه ِماَن  الّلِه َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعدًا َعَلْيِه َحّقًا ِفي الّتْوَراِة َواإِلْنِجيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوَفَى ِبَعْهِد

 [ 111:  التوب ( ]ْعُتْم ِبِه َوَذِلَ  ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُمالّلِه َفاْسَتْبِشُروْا ِبَبْيِعُكُم اّلِذي َباَي
بحياث إذا باذلوها فياه     « فجعل سبحانه ها هنا الجن  ثمنا لنفوس المؤمنين وأموالهم »

 : استحقوا الثمن وعقد معهم هذا العقد وأكده بأنواع من التأكيد 
 . اة أن إخبارهم سبحانه وتعالى بصيغ  الخبر المؤكد باد : أحدها
 . الذي قد وقع وثبت واستقر  يضااألخبار بذل  بصيغ  الم : الثاني
 . إضاف  هذا العقد إلى نفسه سبحانه وأنه هو الذي اشترى هذا المبيع : الثالث 
 . أنه أخبر بأنه وعد بتسليم هذا الثمن وعدا ال يخلفه وال يتركه : الرابع 

عالما لعباده بأن ذل  حق عليه أحقاه هاو   إأنه أتى بصيغ  على التي للوجوب : الخامس 
 . على نفسه 
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 .أنه أكد ذل  بكونه حقا عليه  : السادس
أنه أخبر عن محل هذا الوعد وأنه في أفضل كتبه المنزل  مان الساماء وهاي    :  السابع 

 .التوراة واإلنجيل والقرآن 
وأناه ال أحاد    «ْهِدِه ِمَن الّلِهَوَمْن َأْوَفَى ِبَع»إعالمه لعباده بصيغ  استفهام اإلنكار  :الثامن 

 .أوفى بعهده منه سبحانه 
أنه سبحانه وتعالى أمرهم أن يستبشروا بهذا العقد ويبشر به بعضهم بعضا بشارة : التاسع 

 .فيه خيار وال يعرض له ما يفسخه  قد تم له العقد ولزم بحيث ال يثبُت ْنَم
الذي بايعوه به هو الفوز العظيم والبياع  أنه أخبرهم إخبارا مؤكدا بأن ذل  البيع : العاشر 

ههنا بمعنى المبيع الذي أخذوه بهذا الثمن وهو الجن  وقوله باايعتم باه أي عاوضاتم و    
 ثامنتم به ثم ذكر سبحانه أنه هذا العقد الذي وقع العقد وتم لهم دون غيرهم وهم التائبون

ا يكرهاون الساائحون   مما يكره العابدون له بما يحب الحامدون له على ما يحباون وما  
وفسرت السياح  بالصيام وفسرت بالسفر في طلب العلم وفسرت بالجهاد وفسارت بادوام   

أنها سياح  القلب في ذكر اهلل ومحبته واإلناب  إليه والشاوق إلاى    والتحقيق فيهاالطاع  
 ويترتب عليها كل ما ذكر من األفعال ولذل  وصف اهلل سبحانه نساء النبي الالتي لاو  لقائه

طلق أزواجه بدله بهن بأنهن سائحات وليست سياحتهن جهادا وال سفرا في طلب علام وال  
 أها . إدام  صيام وإنما هي سياح  قلوبهن في محب  اهلل تعالى وخشيته واإلناب  إليه ذكره

عليا    خفاي وشرفها وعظم مقدارها فإن السلع  إذا  وأفهمت اآلي  خطر النفس اإلنساني 
وانظر إلى ، نظر إلى الثمن المبذول فيها ما هو او ، لمشتري لها من هونظر إلى ااقدرها ف

فالسلع  النفس واهلل سبحانه المشتري لهاا والاثمن لهاا    ، ما جرى على يده عقد التبايع 
عليه وخيارهم مان    والسفير في هذا العقد خير خلقه من المالئك  وأكرمهم، جنات النعيم 

  .  البشر وأكرمهم عليه 
سمع  مسمعا وفاي  بعين البصيرة وأْمِعِن النظر فيه واجعل له من الحديث اآلتي  وتأمل في

 .  ، ودرر الفرائد غرر الفوائد  بما فيه من قلب  موِقعًا عسى اهلل أن ينفع
َماْن  » :قاال   أن النبي ( الثابت في صحيح الترمذي  هريرة رضي اهلل عنه يأبحديث ) 

 .«َلَغ الَمْنِزَل َأاَل ِإّن ِسْلَعَ  اهلل َغاِلَيٌ  َأاَل ِإّن ِسْلَعَ  اهلل اْلَجّنُ َخاَف َأْدَلَج َوَمْن َأْدَلَج َب
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 :الترمذي تحف  األحوذي بشرح جامع"لعالم  المباركفوري في قال ا ]*[
 .َأِي اْلَبَياَت َواْلِإَغاَرَة ِمَن اْلَعُدوِّ َوْقَت السََّحِر  (َمْن َخاَف )  
 .ِفيِف ِمْن َساَر َأوََّل اللَّْيِل َوِبالتَّْشِديِد ِمْن آِخِرِه ِبالتَّْخ (َأْدَلَج ) 
: -َرِحَمُه اللَّاهُ -َقاَل الجزء السابع الطِّيِبيُّ . َأْي َوَصَل ِإَلى اْلَمْطَلِب (َوَمْن َأْدَلَج َبَلَغ اْلَمْنِزَل ) 

ْيَطاَن َعَلى َطِريِقِه َوالنَّْفَس َوَأَماِنيَُّه اْلَكاِذَباَ   ِلَساِلِ  اْلآِخَرِة َفِإنَّ الشَّ َهَذا َمَثٌل َضَرَبُه النَِّبيُّ 
ْطاِع  َأْعَواُنُه، َفِإْن َتَيقََّظ ِفي َمِسيِرِه َوَأْخَلَص النِّيََّ  ِفي َعَمِلِه َأِمَن ِمَن الشَّْيَطاِن َوَكْيِدِه، َوِمْن َق

َطِريِق اْلآِخَرِة َصْعٌب، َوَتْحِصيَل اْلآِخَرِة ُمَتَعسِّاٌر َلاا   الطَِّريِق ِبَأْعَواِنِه ُثمَّ َأْرَشَد ِإَلى َأنَّ ُسُلوَ  
 .َيْحُصُل ِبَأْدَنى َسْعٍي َفَقاَل 

 .ِبالتَّْخِفيِف ِللتَّْنِبيِه ( َأَلا ) 
 َأْي ِمْن َمَتاِعِه ِمْن َنِعيِم اْلَجنَِّ  ( ِإنَّ ِسْلَعَ  اللَِّه ) 
 ْي َرِفيَعُ  اْلَقْدِر ِباْلَغْيِن اْلُمْعَجَمِ  َأ (َغاِلَيٌ  ) 
الّتاِئُبوَن : )تعالىَيْعِني؛ َثَمُنَها اْلَأْعَماُل اْلَباِقَيُ  اْلُمَشاُر ِإَلْيَها ِبَقْوِلِه  (َأَلا ِإنَّ ِسْلَعَ  اللَِّه اْلَجنَُّ  ) 

وِف َوالّناُهوَن َعِن اْلُمنَكِر اْلَعاِبُدوَن اْلَحاِمُدوَن الّساِئُحوَن الّراِكُعوَن الّساِجدوَن ااَلِمُروَن ِباْلَمْعُر
 [111: التوب ( ]َواْلَحاِفُظوَن ِلُحُدوِد الّلِه َوَبّشِر اْلُمْؤِمِنيَن

تنبيه :وهو أن الجن  إنما تدخل برحم  اهلل تعاالى ولايس    يجب التنبيه عليه هنا أمر
عمال في قولاه  عمل العبد مستقال بدخولها وإن كان سببا ولهذا أثبت اهلل تعالى دخولها باأل

ونفاى رساول اهلل   [ 01: الزخرف( ]َوِتْلَ  اْلَجّنُ  اّلِتَي ُأوِرْثُتُموَها ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن: )تعالى
 : كما في الحديث اآلتي  دخولها باألعمال

لان ُيادِخل   ):قال   أن النبي ( الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث ) 
ال، وال أناا، إال أن يتغمَّادني اهلل   : )وال أنت يا رسول اهلل؟ قاال : قالوا. (أحدًا عمُله الجن 

إما محسنًا فلعله أن يزداد خيرًا، : ورحم ، فسدِّدوا وقاربوا، وال يتمنينَّ أحدكم الموت بفضٍل
 . وإما مسيئًا فلعله أن يستعتب

 : وال تنافي بين األمرين لوجهين
اهلل ودخول الجن  و عفبالنجاة من النار »كانوا يقولون ما ذكره سفيان وغيره قال : أحدهما 

 . «برحمته واقتسام المنازل والدرجات باألعمال
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أن الباء التي نفت الدخول هي باء المعاوض  التي يكون فيهاا أحاد العوضاين    : والثاني 
 مقابال لآلخر والباء التي أثبتت الدخول هي باء السببي  التي تقتضي سببي  ما دخلت علياه 

لان ُيادِخل أحادًا    ):وقد جمع النبي بين األمرين بقوله  لغيرة وأن لم يكن مستقال بحصوله
 ال، وال أنا، إال أن يتغمَّادني اهلل بفضالٍ  : )وال أنت يا رسول اهلل؟ قال: قالوا(. عمُله الجن 

 .ورحم ، فسدِّدوا وقاربوا
هاذين   أبصار وومن عرف اهلل تعالى وشهد مشهد حقه عليه ومشهد تقصايره وذنوباه   

 . المشهدين بقلبه عرف ذل  وجزم به واهلل سبحانه وتعالى المستعان
 

 طلب أهل الجن  لها من ربهم وطلبها لهمفصٌل في : 
 

طلب أهل الجن  لها من ربهم وطلبها لهم : 

 
ْم َفآَمّنا َرّبَناا َفااْغِفْر َلَناا    ّرّبَنآ ِإّنَنآ َسِمْعَنا ُمَناِديًا ُيَناِدي ِلإِليَماِن َأْن آِمُنوْا ِبَرّبُك: )قال تعالى

َرّبَنا َوآِتَنا َما َوَعدّتَنا َعَلَى ُرُسِلَ  َواَل ُتْخِزَناا  *  ُذُنوَبَنا َوَكّفْر َعّنا َسّيَئاِتَنا َوَتَوّفَنا َمَع األْبَراِر
ما وعدتنا علاى   والمعنى وآتنا[ 104: 103آل عمران ( ]َيْوَم اْلِقَياَمِ  ِإّنَ  اَل ُتْخِلُف اْلِميَعاَد
 .ألسن  رسل  من دخول الجن  

والمالئك  تسألها لهم والرسل يسألونه إياهاا   فالجن  تسأل ربها أهلها وأهلها يسألونه إياها
لهم وألتباعهم ويوم القيام  يقيمهم سبحانه بين يديه يشفعون فيها لعباده الماؤمنين وفاي   

ما سئل ما هاو مان    وإعطائهرمه هذا من تمام ملكه وإظهار رحمته وإحسانه وجوده وك
لوازم أسمائه وصفاته واقتضائها آلثارها ومتعلقاتها فال يجوز تعطيلها عن آثارها وأحكامها 
فالرب تعالى جواد له الجود كله يحب أن يسئل ويطلب منه ويرغب إليه فخلق من يساأله  

وذلا  لمحبتاه   وألهمه سؤاله وخلق له ما يسأله إياه فهو خالق السائل وسؤاله ومسئوله 
اهلل يغضب إن تركات   سؤال عباده له ورغبتهم إليه وطلبهم منه وهو يغضب إذا لم يسئل 

وأحب خلقه إليه أكثرهم وأفضلهم له سؤاال وهو يحب   سؤاله وبني آدم حين يسئل يغضب 
الملحين في الدعاء وكلما ألح العبد عليه في السؤال أحبه وقربه وأعطاه في الحديث من لم 
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اهلل يغضب عليه فال إله إال هو أي جناي  جنت القواعد الفاسدة على اإليمان وحالات  يسأل 
بين القلوب وبين معرف  ربها وأسمائه وصفات كماله ونعوت جالله والحمد هلل الذي هادانا  

 . لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل 
ا ماا  هالستجارة من النار منوالسن  الصحيح  طافحُ  بالحث على سؤال اهلل تعالى الجن  وا

  :يلي 
  أن النبي ( الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماج   رضي اهلل عنه مال  بن أنسحديث )

 الناار  من استجار ومن الجن  أدخله اللهم الجن  قالت مرات ثالث الجن  اهلل سأل من: قال 
 . النار من أجره اللهم النار قالت مرات ثالث
 :الترمذي تحف  األحوذي بشرح جامع"لمباركفوري في لعالم  اقال ا ]*[
 اللَُّهمَّ ِإنِّي َأَساِلُ  اْلَجنََّ ، َأْو َقاَل اللَُّهمَّ َأْدِخْلِني اْلَجنََّ  : ِبَأْن َقاَل (َمْن َسَأَل اللََّه اْلَجنََّ  ) 
اْلِإْلَحاِح َعَلى َما َثَبَت َأنَُّه ِماْن آَداِب  َأْي َكرََّرُه ِفي َمَجاِلَس َأْو َمْجِلٍس ِبَطِريِق ( َثَلاَث َمرَّاٍت ) 

 الدَُّعاِء اإللحاح فيه 
 ِبَبَياِن اْلَحاِل َأْو ِبِلَساِن اْلَقاِل ِلُقْدَرِتِه َتَعاَلى َعَلى ِإْنَطاِق اْلَجَماَداِت َوُهَو الظَّاِهُر  (َقاَلِت اْلَجنَُّ  ) 
 وًلا َأوَِّليًّا َأْو ُلُحوًقا آِخِريًّا َأْي ُدُخ (اللَُّهمَّ َأْدِخْلُه اْلَجنََّ  ) 
 َأِي اْسَتْحَفَظ  (َوَمِن اْسَتَجاَر ) 
 ِبَأْن َقاَل اللَُّهمَّ َأِجْرِني ِمَن النَّاِر  (ِمَن النَّاِر ) 
 َأِي اْحَفْظُه َأْو َأْنِقْذُه  (َقاَلِت النَّاُر اللَُّهمَّ َأِجْرُه ) 
 .ِلِه َأْو ُخُلوِدِه ِفيَهاَأْي ِمْن ُدُخو( ِمَن النَّاِر ) 
 ماا  : قاال   أن النبي ( الثابت في السلسل  الصحيح   رضي اهلل عنه حديث أبي هريرة)

 استجار  قد فالنا عبد  إن رب يا: النار قالت إال يوم في مرات سبع النار من عبد استجار
 فالنا عبد  إن!  رب يا: قالت إال مرات سبع يوم في الجن  عبد اهلل يسأل وال ، فأجره مني

 . الجن  فأدخله سألني
فمنهم  وقد كان جماع  من السلف ال يسألون اهلل الجن  ويقولون حسبنا أن يجيرنا من النار

أبو الصهباء صل  بن أشيم صلى ليل  إلى السحر ثم رفع يديه وقال اللهم أجرني من الناار  
يسأل الجن  فقال لاه صاالح   أو مثلي يجترئ أن يسأل  الجن  ومنهم عطاء السلمي كان ال 
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أنس أن النبي قال يقول اهلل عز وجل انظروا في ديوان عبادي   المري أن أبان حدثني عن
سألني الجن  أعطيته ومن أستعذ بي من النار أعذته فقال عطااء كفااني أن    رأيتموهفمن 

 .يجيرني من النار ذكرها أبو نعيم 
  أن النبي ( ي أبي داوود وابن ماج  الثابت في صحيح رضي اهلل عنه حديث أبي هريرة)

 ما واهلل أما النار من به وأعوذ الجن  اهلل أسأل ثم أتشهد قال الصالة في تقول ما لرجل قال
  . ندندن حولها فقال معاذ دندن  وال دندنت  أحسن
 ؟ ندندن حولهاما معنى : مسأل  

الصوت الهاامس   ين، أو هيهي الكالم البليغ الذي يدور حول هدف مع :اللغ  الدندن  في 
 .قائلااه الااذي ُتساامع نغماتااه ولكاان قااد ال ُيفهاام معناااه، طالمااا لاام يجهاار بااه

وأفعالنا،  وجن  الفردوس هي هدفنا جميعًا ندندن حولها في كّل عباداتنا، وكتاباتنا، وأقولنا،
مباشر، مساتدلين   ندور في فلكها ونطوف حول محورها، سواء أكان هدفنا مباشرًا أم غير

 . الصلوات والتسليم ي ذل  بهدي الهادي األمين حبيبنا محمد بن عبداهلل عليه أفضلف
 

 أسماء الجن  ومعانيهافصٌل في : 
 
أسماء الجن  ومعانيها : 

 
 «أسماء باعتبار صفاتها ومسماها واحد باعتبار الذات لها عدةالجن  »
 .باين  من هذا الوجه فهي مترادف  من هذا الوجه وتختلف باعتبار الصفات فهي مت 
  الجن  وهو االسم العام المتناول لتل  الدار وما اشتملت عليه من أناواع  : االسم األول

صل اشتقاق هذه اللفظ  من الستر والتغطي  أالنعيم واللذة والبهج  والسرور وقرة األعين و
ووقايتاه  ومنه الجنين الستتاره في البطن والجان الستتاره عن العيون والمجان لساتره   

الوجه والمجنون الستتار عقله وتواريه عنه والجان وهي الحي  الصغيرة الرقيقا  ومناه   
البستان جن  ألنه يستر داخله باألشجار ويغطيه وال يستحق هذا االسام إال موضاع    ُسمَِّي
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َنااا َمان   ِتْلَ  الَجنَّاُ  اَلِتي ُناوِرُث ِمْن ِعَباِد: ) قال تعالى ، كثير األشجار مختلف األنواع 
 {   63:مريم}(َكاَن َتِقيااًّ

 ..{ 43األعراف }(َوُنوُدوا َأن ِتْلُكُم الَجنَُّ  ُأوِرْثُتُموَها ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن: )وقال تعالى 
 َلُهْم َداُر الّسااَلِم  : )وقد سماها اهلل بهذا االسم في قوله تعالى، دار السالم : االسم الثاني

 [ 110: نعاماأل( ]ِعنَد َرّبِهْم
بهذا االسم فإنها دار  أحقوهي [ 11:  يونس ( ]َوالّلُه َيْدُعَو ِإَلَى َداِر الّساَلِم: )وقوله تعالى

ا َهَملَّالسالم  من كل بلي  وآف  ومكروه وهي دار اهلل واسمه سبحانه وتعالى السالم الذي َس
 .أهلهام لََّسَو

 [ 10: يونس] (َوَتِحّيُتُهْم ِفيَها َساَلٌم: )قال تعالى
َساَلٌم َعَلْيُكم ِبَما َصَبْرُتْم َفاِنْعَم ُعْقَباَى   *  َوالَماَلِئَكُ  َيْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ّمن ُكّل َباٍب: )قال تعالى

 [ 14: 13الرعد ( ]الّداِر
*  َلُهْم ِفيَها َفاِكَهٌ  َوَلُهْم ّماا َياّدُعونَ  : )والرب تعالى يسلم عليكم من فوقهم كما قال تعالى

 [ 18: 10يس ( ]َساَلٌم َقْواًل ّمن ّرّب ّرِحيٍم
 َوَقاُلوْا اْلَحْمُد لّلِه اّلِذَي : )دار المقام  قال تعالى حكاي  عن أهلها قال تعالى:  الثالثاالسم

 َيَمّسَنا ِفيَهاا  ِمن َفْضِلِه اَلَداَر اْلُمَقاَمِ  اّلِذَي َأَحّلَنا *  َأْذَهَب َعّنا اْلَحَزَن ِإّن َرّبَنا َلَغُفوٌر َشُكوٌر
 [ 31: 34فاطر ( ]َنَصٌب َواَل َيَمّسَنا ِفيَها ُلُغوٌب

ال يموتون وال يتحولون منها أبدا قال الفراء  أبداأنزلنا دار الخلود أقاموا فيها  : قال مقاتل
 .والزجاج المقام  مثل اإلقام  يقال أقمت بالمكان إقام  ومقام  ومقاما 

 11: النجم( ]ِعنَدَها َجّنُ  اْلَمْأَوَى: )وى قال تعالىجن  المأ : الرابعاالسم ] 
والمأوى مفعل من أوى يأوي إذا انضم إلى المكان وصار إليه واستقر به وقال عطاء عان  
ابن عباس هي الجن  التي يأوي إليها جبريل والمالئك  وقال مقاتل والكلبي هي جن  تاأوي  

جن  فيها طير خضر ترتع فيها أرواح الشهداء إليها أرواح الشهداء وقال كعب جن  المأوى 
وقالت عائش  رضي اهلل عنها وزر بن حبيش هي جن  من الجنان والصحيح أنه اسم مان  

َفِإّن اْلَجّنَ  *  َوَنَهى الّنْفَس َعِن اْلَهَوَىَوَأّما َمْن َخاَف َمَقاَم َرّبِه : )تعالى أسماء الجن  كما قال
 [ 41: 40النازعات ( ]ِهَي اْلَمْأَوَى
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 جنات عدن فقيل هي اسم لجن  من الجنان والصحيح أناه اسام لجنا     :  الخامساالسم
َجّناِت َعْدٍن اّلِتي َوَعَد الّرْحَمَاُن ِعَباَدُه ِباْلَغْيِب ِإّنُه َكاَن : )الجنان وكلها جنات عدن قال تعالى

 [ 61: مريم( ]َوْعُدُه َمْأِتّيًا
ْدُخُلوَنَها ُيَحّلْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمن َذَهٍب َوُلْؤُلؤًا َوِلَباُسُهْم ِفيَهاا  َجّناُت َعْدٍن َي: )قال تعالىو

 [ 33: فاطر ( ]َحِريٌر
 [ 01: التوب ( ]َوَمَساِكَن َطّيَبً  ِفي َجّناِت َعْدٍن: ) وقال تعالى

ان إذا واالشتقاق يدل على أن جميعها جنات عدن فإنه من اإلقام  والدوام يقال عدن بالمكا 
أقام به وعدنت البلد توطنته وعدنت اإلبل بمكان كذا لزمته فلم تبرح منه قاال الجاوهري   

ن بكسر الدال ألن الناس يقيمون فيه الصايف  المعِد سميومنه جنات عدن أي إقام  ومنه 
 .والشتاء ومركزه كل شيء معدنه والعادن الناق  المقيم  في المرعى 

 َوِإّن الّداَر ااَلِخَرَة َلِهاَي اْلَحَياَواُن َلاْو َكااُنوْا     : )قال تعالىدار الحيوان :  السادساالسم
 [ 64: العنكبوت( ]َيْعَلُموَن

والمراد الجن  عند أهل التفسير قالوا وأن اآلخرة يعني الجن  لهي الحيوان لهي دار الحياة 
ر الحيااة  قال وقال الزجااج هاي دا   التي ال موت فيها فقال الكلبي هي حياة ال موت فيها

 .الدائم  
 اّلِذيَن َيِرُثوَن اْلِفاْرَدْوَس   *  ُأْوَلَاِئَ  ُهُم اْلَواِرُثوَن: )الفردوس قال تعالى:  السابعاالسم

 [ 11: 10المؤمنون ( ]ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن
: الكهف ( ]ْرَدْوِس ُنُزاًلِإّن اّلِذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الّصاِلَحاِت َكاَنْت َلُهْم َجّناُت اْلِف: ) وقال تعالى

100 ] 
والفردوس اسم يقال على جميع الجن  ويقال على أفضلها وأعالها كأنه أحق بهذا االسم من 
غيره من الجنات وأصل الفردوس البستان والفراديس البساتين قال كعب هو البستان الذي 

عارش وقاال   وقال الليث الفردوس جن  ذات كروم يقال كارم مفاردس أي م   األعنابفيه 
الضحا  هي الجن  الملتف  باألشجار وهو اختيار المبرد وقال الفردوس فيما سامعت مان   

 . كالم العرب الشجر الملتف واألغلب عليه العنب وجمعه الفراديس
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ِإنَّ ِفاي   :َقاَل   النَِّبيَّأنَّ  (الثابت في صحيح البخاري هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث ) 
َدَرَجٍ  َأَعدََّها اللَُّه ِلْلُمَجاِهِديَن ِفي َسِبيِلِه ُكلُّ َدَرَجَتْيِن َما َبْيَنُهَما َكَما َباْيَن السَّاَماِء   اْلَجنَِّ  ِماَئَ  

َعاْرُش  َواْلَأْرِض َفِإَذا َسَأْلُتُم اللََّه َفَسُلوُه اْلِفْرَدْوَس َفِإنَُّه َأْوَسُط اْلَجنَِّ  َوَأْعَلى اْلَجنَّاِ  َوَفْوَقاُه   
 . َمِن َوِمْنُه َتَفجَُّر َأْنَهاُر اْلَجنَِّ الرَّْح
 ِإّن اّلِذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الّصاِلَحاِت َلُهاْم َجّنااُت   : )جنات النعيم قال تعالى:  الثامناالسم

 [ 8: لقمان( ]الّنِعيِم
جامع لجميع الجنات لما تضمنته من األنواع التي يتنعم بها مان الماأكول    اسم أيضاوهذا 

لمشروب والملبوس والصور والرائح  الطيب  والمنظر البهيج والمساكن الواسع  وغيار  وا
 . ذل  من النعيم الظاهر والباطن

 11: الادخان ( ]ِإّن اْلُمّتِقيَن ِفي َمَقااٍم َأِماينٍ  : )المقام األمين قال تعالى:  التاسعاالسم ]
آف  ومكروه وهو الاذي قاد   واألمين اآلمن من كل سوء و، والمقام األمين موضع اإلقام  

آمنون فيه من  وأهلهفهو آمن من الزوال والخراب وأنواع النقص  جمع صفات األمن كلها
الخروج والنغص والنكد والبلد األمين الذي قد أمن من أهله فيه مما يخالف مناه ساواهم   

 وفي قوله تعالى ( يٍنِإّن اْلُمّتِقيَن ِفي َمَقاٍم َأِم)وتأمل كيف ذكر سبحانه األمن في قوله تعالى 
فجمع لهم بين أمن المكان وأمن الطعاام  [ 11: الدخان( ]َيْدُعوَن ِفيَها ِبكّل َفاِكَهٍ  آِمِنيَن: )

فال يخافون انقطاع الفاكه  وال سوء عاقبتها ومضرتها وأمن الخروج منها فال يخافون ذل  
 .وأمن من الموت فال يخافون فيها موتا 

 ِفي َمْقَعاِد ِصاْدٍق   *  ِإّن اْلُمّتِقيَن ِفي َجّناٍت َوَنَهٍر: )لصدق قال تعالىمقعد ا :شراعالاالسم
فسمى جنته مقعد صدق لحصول كل ما يراد من المقعد [ 11: 14القمر ( ]ِعنَد َمِليٍ  ّمْقَتِدِر

الحسن فيها كما يقال مودة صادق  إذا كانت ثابت  تام  وحالوة صادق  وحمل  صادق  ومنه 
دق لحصول مقصوده منه وموضع هذه اللفظ  في كالمهم الصح  والكمال ومناه  الكالم الص

الصدق في الحديث والصدق في العمل والصديق الذي يصدق قوله بالعمل والصدق باالفتح  
الصلب من الرماح ويقال للرجل الشجاع أنه لذو مصدق أي صادق الحمل  وهاذا مصاداق   

ة والمخال  ومنه صدقني القتاال وصادقني   ما يصدقه ومنه الصداق  لصفاء المود أيهذا 
المودة ومنه قدم صدق ولسان صدق ومدخل صدق ومخرج صدق وذل  كله للحق الثابات  



 « َّارَهْدُي الَنبي الُمْخَتار في َوْصِف الَجنَِّة والن»      

َخاَف الَفْوت« » َمْن َأْيَقَن الَمْوت 00 

المقصود الذي يرغب فيه بخالف الكذب الباطل الذي ال شيء تحته وهو ال يتضامن أمارا   
بق  التاي  ثابتا قط وفسر قوم صدق بالجن  وفسر باألعمال التي تنال بها الجن  وفسر بالسا

أن الجمياع   والتحقيقسبقت لهم من اهلل وفسر بالرسول الذي على يده وهدايته نالوا ذل  
نهم سبقت لهم من اهلل الحسنى بتل  السابق  أي باألسباب التي قدرها لهم علاى ياد   إحق ف

رسوله وأدخر لهم جزاءها يوم القيام  ولسان الصدق وهو لسان الثناء الصادق بمحاسان  
ثناء بحق ال إإلى مطابقته للواقع وأنه  إشارةميل الطرائق وفي كونه لسان صدق األفعال وج

صاحبه فيه ضاامنا   بباطل ومدخل الصدق ومخرج الصدق هو المدخل والمخرج الذي يكون
على اهلل وهو دخوله وخروجه باهلل وهلل وهذه الدعوة من أنفع الدعاء للعبد فإناه ال يازال   

فمتى كان دخوله هلل وباهلل وخروجه كذل  كاان قاد أدخال     داخال في أمر وخارجا من أمر
 . مدخل صدق واخرج مخرج صدق واهلل المستعان

 
 عدد الجناتفصٌل في : 

 
عدد الجنات : 

 

 .  من فض   عدد الجنات وأنها نوعان جنتان من ذهب وجنتان 
ثيرة جادا  الجن  اسم شامل لجميع ما حوته من البساتين والمساكن والقصور وهي جنات ك

 كما  
  :كما في الحديث اآلتي 

أصيب الحارث  يوم : قال (الثابت في صحيح البخاري  أنس بن مال  رضي اهلل عنهحديث )
يا رسول اهلل، قد عرفات منزلا  حارثا     : فقالت بدر وهو غالم، فجاءت أمه إلى النبي 

ويحا ، أو  : )فقالمني، فإن يكن في الجن  أصبر وأحتسب، وإن تكن األخرى تر ما أصنع، 
 (.، وإنه في جن  الفردوسإنها جنان كثيرة، أو جن  واحدة هي،  هبلت

 [46:  الرحمن( ]َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم َرّبِه َجّنَتاِن: )قال تعالى
 . وقد قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فذكرهما ثم قال ومن دونهما جنتان فهذه أربع
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جنتان مان  : قال   أن النبي ( الثابت في الصحيحين ه هريرة رضي اهلل عن يأبحديث ) 
فض ، آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب، آنيتهما وما فيهما، وما بين القاوم وباين أن   

 . ينظروا إلى ربهم إال رداء الكبر، على وجهه في جن  عدن
ه قاال  رواي  حماد بن سلم  عن ثابت البناني عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيوثبت في 

ومن دونهماا جنتاان مان ورق     جنتان من ذهب للمقربينقد رفعه قال  إالحماد ال أعلمه 
 . أخرجه الطبري وابن أبي حاتم ورجاله ثقات ألصحاب اليمين

 
 أبواب الجن  وخزنتهافصٌل في : 

 
أبواب الجن  وخزنتها : 

 
أودع فيهاا مان باديع     نطرق أبواب الجن  لنسيح بفكرنا في ملكوت اهلل فيها وماهيا بنا 

 . األسرار لعباده األخيار
 [10: ص]  (َفتََّحً  لَُّهُم اأَلْبَواُب َجنَّاِت َعْدٍن مُّ:) قال تعالى

 .يَن َوَهَذا المآُب الَحَسُن ُهَو َجّنَاُت اْسِتْقَراٍر َوِإَقاَمٍ  ُمَفتََّحٌ  َأْبَواُبَها ِإْكَرامًا َلُهْم ِلَيْدُخُلوَها آِمِن
أبواب ُيرى ظاهرها من باطنهاا، َفاتكلم وَتكلام،    : ن، وذكر أبواب الجن ، فقالوعن الحس

 1.فتهمهم انفتحي انغلقي، فتفعل
َوِسيَق اّلِذيَن اّتَقْوْا َرّبُهْم ِإَلى اّلَجّنِ  ُزَمرًا َحّتَى ِإَذا َجآُءوَها َوُفِتَحْت َأْبَواُبَها َوَقاَل : )قال تعالى

 [ 03: الزمر( ]َلْيُكاْم ِطْبُتْم َفاْدُخُلوَها َخاِلِديَنَلُهْم َخَزَنُتَها َساَلٌم َع
 .والخزن  جمع خازن ومثل حفظ  وحافظ وهو المؤتمن على الشيء الذي قد استحفظه 

آتي باب الجن  فأستفتح فيقول الخاازن  :  قال  أن النبي ( حديث أنس في صحيح مسلم )
    . ت أن ال أفتح ألحد قبل  ب  أمر  : محمد فيقول   : فأقول   ؟ من أنت   : 
في الجن  ثماني  أبواب ) :قال   النبي أن  (حديث سهل بن سعد الثابت في  الصحيحين ) 

 ( ، فيها باٌب ُيسمى الريَّان ال يدخله إال الصائمون 
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مان أنفاق    :قاال   أن النبي  (الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث )
يا عبد اهلل هذا خير، فمن كاان مان أهال    : نودي من أبواب الجن  زوجين في سبيل اهلل،

الصالة دعي من باب الصالة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من 
فقاال  ،  أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدق  دعي من باب الصدق 

، ما على من دعي من تل  األباواب مان   بأبي وأمي يا رسول اهلل: أبو بكر رضي اهلل عنه
 . نعم، وأرجو أن تكون منهم: قال. فهل يدعى أحد من تل  األبواب كلها؟ضرورة، 
ُهاَو  : ُهَو َعَلى اْلُعُموم ِفي َجِميع ُوُجوه اْلَخْيار ، َوِقياَل    :ِقيَل ( ِفي َسِبيل اللَّه : ) َوَقْوله 

 .َهَذا آِخر َكَلام اْلَقاِضي . َوَأْظَهر  َمْخُصوص ِباْلِجَهاِد ، َواْلَأوَّل َأَصّح
َل  ُهَناا َخْيار َوَثاَواب    : َمْعَناُه : ِقيَل ( َيا َعْبد اللَّه َهَذا َخْير : ُنوِدَي ِفي اْلَجنَّ  : ) َقْوله 

اب ِلَكْثاَرِة َثَواباه   َمْعَناُه َهَذا اْلَباب ِفيَما َنْعَتِقدُه َخْير َل  ِمْن َغْيره ِمَن اْلَأْبَو: َوِقيَل . َوِغْبَط  
َأْفَضل  َوَنِعيمه ، َفَتَعاَل َفاْدُخْل ِمْنُه ، َوَلا ُبّد ِمْن َتْقِدير َما َذَكْرَناُه َأنَّ ُكّل ُمَناٍد َيْعَتِقد َذِلَ  اْلَباب

ْثلاه ِفاي   َوَذَكَر ِم( َفَمْن َكاَن ِمْن َأْهل الصََّلاة ُدِعَي ِمْن َباب الصََّلاة : ) َقْوله . ِمْن َغْيره 
َمْن َكاَن اْلَغاِلب َعَلْيِه ِفي َعَمله َوَطاَعتاه  : َمْعَناُه : َقاَل اْلُعَلَماء . الصََّدَق  َواْلِجَهاد َوالصَِّيام 

 .َذِلَ  
ُسامَِّي َبااب الرَّيَّاان    : َقاَل اْلُعَلَماء ( ُدِعَي ِمْن َباب الرَّيَّان : ) ِفي َصاِحب الصَّْوم  َقْوله 
َعَلى َأنَّ اْلَعْطَشان ِبالصَّْوِم ِفي اْلَهَواِجر َسُيْرَوى َوَعاِقَبُتُه ِإَلْيِه ، َوُهَو ُمْشَتقٌّ ِمَن الرِّيِّ َتْنِبيًها 

3. 
 يبلاغ أو يسابغ   توضاأ ف ما من أحاٍد ي  :قال  أن النبي ( حديث عمر في صحيح مسلم )

أن محمادا عباده و    أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شري  له و أشاهد يقول الوضوء ثم 
  . من أيها شاء  يدخل ثماني  ال أبواب الجن  فتحت له إال  رسوله

من توضأ فأحسن الوضوء : قال  أن النبي ( حديث عمر صحيحي أبي داوود الترمذي ) 
أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شري  له و أن محمدا عباده و رساوله اللهام      : ثم قال 

اجعلني من المتطهرين فتحت له ثماني  أبواب الجن  يدخل من أيهاا   اجعلني من التوابين و
  .  شاء
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قال  أن النبي ( رضي اهلل عنه الثابت في صحيح ابن ماجه  السلمي عبد بن عتب حديث )
 الثمانيا   الجن  أبواب من تلقوه إال الحنث يبلغوا لم الولد من ثالث  له يموت مسلم من ما :

  . دخل شاء أيها من
 أناا : قال   أن النبي ( الثابت في السلسل  الصحيح   رضي اهلل عنه حديث أبي هريرة)

 . فأقعقعها الجن  باب بحلق  يأخذ من أول
 :الترمذي تحف  األحوذي بشرح جامع"لعالم  المباركفوري في قال ا ]*[
 "َحَرَكِ  الشَّْيِء ُيْسَمُع َلُه َصْوٌت  َأْي ُأَحرُِّكَها ِلُتَصوَِّت َواْلَقْعَقَعُ  ِحَكاَيُ  "َفُأَقْعِقُعَها " 

]*[ خليد عن الحسن مفتح  عن حادي األرواح أورد ابن القيم رحمه اهلل تعالى في كتابه
يرى ظاهرها من باطنها أبوابها قال أبواب ترى وذكرا أيضا عن خليد عن قتادة قال أبواب 

 . حي انغلقي تتكلم وتكلم وتفهم ما يقال لها انفت وباطنها من ظاهرها
]*[ الفزاري قال لكل مؤمن عن حادي األرواح وأورد ابن القيم رحمه اهلل تعالى في كتابه

في الجن  أربع  أبواب فباب يدخل عليه منه زواره من المالئك  وباب يادخل علياه مناه    
أزواجه من الحور العين وباب مقفل فيما بينه وبين أهل النار يفتحه إذا شاء ينظار إلايهم   

 عظم النعم  عليه وباب فيما بينه وبين دار السالم يدخل منه على ربه إذا شاءلت
يا عبد اهلل هذا خير، فمن كان من أهل : أنفق زوجين في سبيل اهلل، نودي من أبواب الجن 

الصالة دعي من باب الصالة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من 
فقاال  ،  ريان، ومن كان من أهل الصدق  دعي من باب الصدق أهل الصيام دعي من باب ال

بأبي وأمي يا رسول اهلل، ما على من دعي من تل  األباواب مان   : أبو بكر رضي اهلل عنه
 . نعم، وأرجو أن تكون منهم: قال. فهل يدعى أحد من تل  األبواب كلها؟ضرورة، 

 
 خزن  الجن فصٌل في : 

 
 خزن  الجن : 

 
 جمع حافظ:كحفظ  ، زن جمع خا:خزن 
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َوِسيَق اَلذيَن اتََّقاْوا َربَّاُهْم ِإَلى الَجنَِّ  ُزَمارًا َحتَّاى ِإَذا َجاااُءوَها َوُفِتَحاْت    : )قال تعالى
 {03الزمر }( َأْبَواُبَها َوَقاَل َلُهْم َخَزَنُتَها َسالٌم َعَلْيُكْم ِطْبُتْم َفاْدُخُلوَها َخاِلِديَن  

الُمَقرَُّبوَن ، ُثمَّ اأَلْبَراُر ، ُثمَّ الِذيَن َيُلوَنُهْم : ُقوَن ِإَلى الَجنَِّ  َجَماَعاٍت ِإْثَر َجَماَعاٍت َوُيِوجَُّه الُمتَّ
َفِإَذا َوَصُلوا الَجنََّ  ُتْفَتُح َلُهْم َأْبَواُبَها الْسِتْقَباِلِهْم ، َوَيْسَتْقِبُلُهْم ُحرَّاُساَها  . . ، ُثمَّ الِذيَن َيُلوَنُهْم 

َطاَبْت َأْعَماُلُكْم َوَأْقاَواُلُكْم ، َوَطااَب َساْعُيُكْم    : بالتَِّحَيِ  َوالسَّاَلِم ، َوَيُقوُلوَن َلُهْم ( َخَزُنتَها  )
 .َوَجَزاُؤُكْم ، َفاْدُخُلوا الَجنََّ  ِلَتْمُكُثوا ِفيَها َخاِلِديَن َأَبدًا 

وَعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍ  َقاَل  ، ئك وهم من المال، وهذه اآلي  الكريم  تثبت وجود خزن  للجن   
آِتى َباَب اْلَجنَِّ  َيْوَم اْلِقَياَمِ  َفَأْسَتْفِتُح َفَيُقوُل اْلَخاِزُن َمْن َأْنَت َفاَأُقوُل  »  --َقاَل َرُسوُل اللَِّه 

 .4«َفَيُقوُل ِبَ  ُأِمْرُت اَل َأْفَتُح أَلَحٍد َقْبَلَ  . ُمَحمٌَّد
 .وكرامته  يثبت كذل  فضل النبي،  وجود خزن  للجنَّ وهذا الحديث كما يثبت

 عباد  من ما: قال  أن النبي ( الثابت في صحيح النسائي  رضي اهلل عنهحديث أبي ذر ) 
 إلاى  يدعوه كلهم الجن  حجب  استقبلته إال اهلل سبيل في زوجين له مال كل من ينفق مسلم
  . فبقرتين بقرا كانت وإن فبعيرين إبال كانت إن قال ذل  وكيف قلت عنده ما
]*[ حادي األرواحقال ابن القيم رحمه اهلل تعالى في كتابه : 

قد سمى اهلل سبحانه وتعالى كبير هذه الخزن  رضوان وهو اسم مشتق من الرضا وسامى  
 .  خازن النار مالكا وهو اسم مشتق من المل  وهو القوة والشدة حيث تصرفت حروفه

 
 لجن عدد أبواب افصٌل في : 

 
 عدد أبواب الجن : 

 
جن  عالي  غالي  عظيم  ذات أبواب واسع  عظيم  تليق بسعتها وتدل على علو منزلتها  إنَّ

 :، وعدد أبوابها ثماني   وقدرها
في الجن  ثماني  أبواب ) :قال   النبي أن  (حديث سهل بن سعد الثابت في  الصحيحين ) 
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 ( له إال الصائمون ، فيها باٌب ُيسمى الريَّان ال يدخ
مان أنفاق    :قاال   أن النبي  (الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث )

يا عبد اهلل هذا خير، فمن كاان مان أهال    : زوجين في سبيل اهلل، نودي من أبواب الجن 
الصالة دعي من باب الصالة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من 

فقاال  ،  يام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدق  دعي من باب الصدق أهل الص
بأبي وأمي يا رسول اهلل، ما على من دعي من تل  األباواب مان   : أبو بكر رضي اهلل عنه

 . نعم، وأرجو أن تكون منهم: قال. فهل يدعى أحد من تل  األبواب كلها؟ضرورة، 
 يبلاغ أو يسابغ   توضاأ ف ما من أحاٍد ي  :قال  أن النبي ( حديث عمر في صحيح مسلم )

أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شري  له و أشاهد أن محمادا عباده و    يقول الوضوء ثم 
  . من أيها شاء  يدخل ثماني  ال أبواب الجن  فتحت له إال  رسوله

من توضأ فأحسن الوضوء : قال  أن النبي ( حديث عمر صحيحي أبي داوود الترمذي ) 
أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شري  له و أن محمدا عباده و رساوله اللهام      : م قال ث

اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين فتحت له ثماني  أبواب الجن  يدخل من أيهاا  
  .  شاء
قال  أن النبي ( رضي اهلل عنه الثابت في صحيح ابن ماجه  السلمي عبد بن عتب حديث )
 الثمانيا   الجن  أبواب من تلقوه إال الحنث يبلغوا لم الولد من ثالث  له يموت مسلم نم ما :

  . دخل شاء أيها من
 

 الجن   سع  أبوابفصٌل في: 
 
الجن   سع  أبواب:  

 
جن  عالي  غالي  عظيم  ذات أبواب واسع  عظيم  تليق بسعتها وتدل على علو منزلتها  إنَّ

 :ماني  ، وعدد أبوابها ث وقدرها
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 بين ما إن: قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه  سعيد أبيحديث  )
 . سن  أربعين لمسيرة الجن  في مصراعين

 دعاوة  فاي  النبي مع كنا: قال ( الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث ) 
 هال ،  القياما   يوم الناس سيد أنا وقال نهس  منها فنهس تعجبه وكانت الذراع إليه فرفع
 ويسامعهم  النااظر  فيبصارهم  واحد صعيد في واآلخرين األولين هلل يجمع ذا  مم تدرون
 فيقول يحتملون وال يطيقون ال ما والكرب الغم من الناس فيبلغ الشمس منهم وتدنو الداعي
 فيقاول  ربكم إلى لكم يشفع من تنظرون أال بلغكم ما وإلى فيه أنتم ما إلى ترون أال الناس
 ونفاخ  بيده اهلل خلق  البشر أبو أنت آدم يا فيقولون فيأتونه آدم أبوكم لبعض الناس بعض
 ماا  ترى أال رب  إلى لنا تشفع أال الجن  وأسكن  ل  فسجدوا المالئك  وأمر روحه من في 
 بعاده  يغضاب  وال مثله قبله يغضب لم غضبا اليوم غضب ربي إن فقال بلغنا وما فيه نحن
 نوح إلى اذهبوا غيري إلى ذهبوا نفسي نفسي نفسي فعصيت الشجرة عن نهاني وإنه مثله

 شاكورا  عبدا هلل سما  وقد األرض أهل إلى الرسل أول أنت نوح يا فيقولون نوحا فيأتون
 غضاب  ربي إن فيقول رب  إلى لنا تشفع أال بلغنا ما إلى ترى أال فيه نحن ما إلى ترى أال

 بهاا  دعوت دعوة لي كان قد وإنه مثله بعده يغضب ولن مثله قبله يغضب لم غضبا اليوم
 إباراهيم  فياأتون  إباراهيم  إلاى  اذهبوا غيري إلى ذهبوا نفسي نفسي نفسي قومي على

 فياه  نحن ما إلى ترى أال رب  إلى لنا اشفع األرض أهل من وخليله اهلل نبي أنت فيقولون
 وإناي  مثله بعده يغضب ولن مثله قبله يغضب لم غضبا اليوم غضب قد ربي إن لهم فيقول
 موساى  إلاى  اذهبوا غيري إلى اذهبوا نفسي نفسي نفسي فذكرها كذبات ثالث كذبت كنت

 برساالته اهلل فضل  اهلل رسول أنت موسى يا فيقولون موسى فيأتون
 غضاب  قد ربي إن فيقول فيه نحن ما إلى ترى أما رب  إلى لنا اشفع الناس على وبكالمه
 بقتلهاا  أومر لم نفسا قتلت قد وإني مثله بعده يغضب ولن مثله قبله يغضب لم غضبا اليوم
 عيساى  يا فيقولون عيسى فيأتون عيسى إلى اذهبوا غيري إلى اذهبوا نفسي نفسي نفسي
 إلاى  لناا  اشفع المهد في الناس وكلمت منه وروح مريم إلى ألقاها وكلمته اهلل رسول أنت
 قبلاه  يغضب لم غضبا اليوم غضب قد ربي إن يسىع فيقول فيه نحن ما إلى ترى أال رب 
 إلى اذهبوا غيري إلى اذهبوا نفسي نفسي نفسي ذنبا يذكر ولم مثله بعده يغضب ولن مثله
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 من تقدم ما ل  اهلل غفر وقد األنبياء وخاتم اهلل رسول أنت محمد يا فيقولون فيأتوني محمد
 فاأقع  العرش تحت فآتي فأنطلق فيه نحن ما إلى ترى أال رب  إلى لنا اشفع تأخر وما ذنب 
 قبلي أحد على يفتحه لم شيئا عليه الثناء وحسن محامده من علي اهلل يفتح ثم لربي ساجدا

 أمتاي  رب يا أمتي فأقول رأسي فأرفع تشفع واشفع تعطه سل رأس  ارفع محمد يا يقال ثم
 من األيمن الباب من عليهم حساب ال من أمت  من أدخل محمد يا فيقال رب يا أمتي رب يا

 إن» بياده  نفسي والذي قال ثم األبواب من ذل  سوى فيما الناس شركاء وهم الجن  أبواب
 . «ىَرْصُبَو مك  بين كما أو وهجر مك  بين كما الجن  مصاريع من المصراعين بين ما
 :قال اإلمام النووي رحمه اهلل في شرح صحيح مسلم  ]*[
 ، الباب بكسر الميم جانبا ( المصراعان  ) 
قال الجاوهري  ، مدين  عظيم  هي قاعدة بالد البحرين  بفتح الهاء والجيم وهي (وهجر ) 

وقال أباو  ، ( هاجري ) والنسب  إليه : بلد مذكر مصروف قال  اسم( هجر : ) في صحاحه 
وهجر هذه غير هجر الماذكورة  : يذكر ويؤنث قلت ( هجر : ) في الجمل  القاسم الزجاجي

تصانع   تل  قري  من قرى المدين  كانت القالل" بلغ الماء قلتين بقالل هجر  إذا " في حديث
 .وقد أوضحتها في أول شرح المهذب، بها وهي غير مصروف  

، فبضم الباء وهي مدين  معروف  بينها وبين دمشق نحو ثاالث مراحال    ( ىَرْصُب)  وأما 
 .  حوران بينها وبين مك  شهر وهي مدين 

 
 وأنها ذات حلق  الجن  وابصف  أبفصٌل في: 

 
وأنها ذات حلق  الجن  صف  أبواب: 

 
 أناا : قال   أن النبي ( الثابت في السلسل  الصحيح   رضي اهلل عنه حديث أبي هريرة)

 . فأقعقعها الجن  باب بحلق  يأخذ من أول
 :الترمذي تحف  األحوذي بشرح جامع"لعالم  المباركفوري في قال ا ]*[
 "َأْي ُأَحرُِّكَها ِلُتَصوَِّت َواْلَقْعَقَعُ  ِحَكاَيُ  َحَرَكِ  الشَّْيِء ُيْسَمُع َلُه َصْوٌت  "ُعَها َفُأَقْعِق" 
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 ]*[ خليد عن الحسن مفتح  عن حادي األرواح أورد ابن القيم رحمه اهلل تعالى في كتابه
ا من باطنها يرى ظاهرهأبوابها قال أبواب ترى وذكرا أيضا عن خليد عن قتادة قال أبواب 

 . تتكلم وتكلم وتفهم ما يقال لها انفتحي انغلقي  وباطنها من ظاهرها
]*[ الفزاري قال لكل مؤمن عن حادي األرواح وأورد ابن القيم رحمه اهلل تعالى في كتابه

في الجن  أربع  أبواب فباب يدخل عليه منه زواره من المالئك  وباب يادخل علياه مناه    
ن وباب مقفل فيما بينه وبين أهل النار يفتحه إذا شاء ينظار إلايهم   أزواجه من الحور العي

 . لتعظم النعم  عليه وباب فيما بينه وبين دار السالم يدخل منه على ربه إذا شاء
 

 من يقرع باب الجن   أولفصٌل في: 
 
من يقرع باب الجن   أول:  

 
ن  فأستفتح فيقول الخاازن  آتي باب الج:  قال  أن النبي ( حديث أنس في صحيح مسلم )
   . ب  أمرت أن ال أفتح ألحد قبل    : محمد فيقول   : فأقول   ؟ من أنت   : 
 

 أول من يدخلون الجن  وصفاتهمفصٌل في : 
 
أول من يدخلون الجن  وصفاتهم : 

 
 «ثم أمته  النبي محمد أول الناس دخواًل الجن  هو»

آتي باب الجن  فأستفتح فيقول الخاازن  :  قال  أن النبي ( حديث أنس في صحيح مسلم )
    . ب  أمرت أن ال أفتح ألحد قبل    : محمد فيقول   : فأقول   ؟ من أنت   : 
نحان   :قاال    أن النباي  ( حديث أبي هريرة  رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)

هذا يومهم الاذي فارض   اآلخرون السابقون يوم القيام  بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم 
 .  عليهم فاختلفوا فيه فهدانا اهلل فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد
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، وأسبقهم إلى أعلى مكان في الموقف، أسبق األمم خروجًا من األرض فهذه األم  المحمدي 
وأسابقهم إلاى جاواز    ، وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بيانهم ، وأسبقهم إلى ظّل العرش 

 .وأسبقهم إلى دخول الجن ، صراط ال
نحان   :قاال    أن النباي  ( حديث أبي هريرة  رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)

يوم القيام  بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الاذي فارض    اآلخرون السابقون
 .  بعد غد عليهم فاختلفوا فيه فهدانا اهلل فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى

]*[ حادي األرواحقال ابن القيم رحمه اهلل تعالى في كتابه : 
مكان في الموقف وأسابقهم   أعلىهذه األم  أسبق األمم خروجا من األرض وأسبقهم إلى ف 

إلى ظل العرش وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم واسبقهم إلى الجاوار علاى الصاراط    
  على األنبياء حتى يدخلها محمد ومحرما  علاى   وأسبقهم إلى دخول الجن  فالجن  محرم

 .األمم حتى تدخلها أمته
 

 صفات أول من يدخلون الجن فصٌل في : 
 
 صفات أول من يدخلون الجن : 

 

َأوَُّل ُزْماَرٍة   : َقاالَ   النَِّبيَّأنَّ ( الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث ) 
وَرِة اْلَقَمِر َلْيَلَ  اْلَبْدِر َوالَِّذيَن َعَلى آَثااِرِهْم َكَأْحَساِن َكْوَكاٍب ُدرِّيٍّ ِفاي     َتْدُخُل اْلَجنََّ  َعَلى ُص

اِن السََّماِء ِإَضاَءًة ُقُلوُبُهْم َعَلى َقْلِب َرُجٍل َواِحٍد َلا َتَباُغَض َبْيَنُهْم َوَلا َتَحاُسَد ِلُكلِّ اْمِرٍئ َزْوَجَت
 . ُمخُّ ُسوِقِهنَّ ِمْن َوَراِء اْلَعْظِم َواللَّْحِمِمْن اْلُحوِر اْلِعيِن ُيَرى 

إن أول : قاال    أن النباي  ( الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث )  
زمرة يدخلون الجن  على صورة القمر ليل  البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في 

لون وال يمتخطاون، أمشااطهم الاذهب،    السماء إضاءة، ال يبولون وال يتغوطون، وال يتف
وأزواجهم الحور العاين،   ااأللنجوج، عود الطيب   اورشحهم المس ، ومجامرهم األلوة  

 . على صورة أبيهم آدم، ستون ذراعا في السماءعلى خلق رجل واحد، 
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[ ِمْجَمار ]جماع (: المجامر)و،عرقهم كالمس  في طيب رائحته:أي (رشحهم المس ) ومعنى
هوالذي ُيتبخر به وُأعّد لاه  : والثاني ، هو الذي يوضع فيه النار للبخور: األولو،[ُمْجَمر]و

 .   الجمر
األلنجوج هو : وقال الحافظ ابن حجر في الفتح، العود الهندي الذي ُيتبخر به(:األلوة)ومعنى

 هنا تفسير ( األلنجوج)ولفظ ، العود الذي ُيتبخر به
 لهتفسير التفسير وقو (العود)و، (األلوة) 
 1"في العلو واالرتفاع: أي(ستون ذراًعا في السماء)

َوَقْد ُيَقال ِإنَّ َراِئَح  اْلُعود ِإنََّما َتُفوح ِبَوْضِعِه ِفي النَّار َواْلَجنَّ  َلا َنار ِفيَهاا َوِماْن َثامَّ َقااَل     
  َنار ؟ َوُيَجااب ِباْحِتَمااِل َأْن   ُيْنَظر َهْل ِفي اْلَجنَّ: اْلِإْسَماِعيِلّي َبْعد َتْخِريج اْلَحِديث اْلَمْذُكور 

ُكْن ، َوِإنََّما ُسمَِّيْت ِمْجَمَرة ِباْعِتَباِر َما َكاَن ِفي اْلَأْصل ، َوُيْحَتَمل : َيْشَتِعل ِبَغْيِر َنار َبْل ِبَقْوِلِه 
 َأْن َيْشَتِعل ِبَناٍر َلا َضَرر ِفيَها َوَلا ِإْحَراق ، َأْو َيُفوح ِبَغْيِر ِاْشِتَعال 

َقْد ُيَقال َأّي َحاَج  َلُهْم ِإَلى اْلُمْشط َوُهْم ُمْرد َوُشاُعورهْم َلاا َتتَِّساخ ؟ َوَأّي     :َوَقاَل اْلُقْرُطِبّي 
 َحاَج  َلُهْم ِإَلى اْلَبُخور َوِريحهْم َأْطَيب ِمْن اْلِمْس  ؟

ة َوِطيب َوَلْيَس َعْن َأَلام ُجاوع َأْو   َوُيَجاب ِبَأنَّ َنِعيم َأْهل اْلَجنَّ  ِمْن َأْكل َوُشْرب َوِكْسَو: َقاَل  
َظَمأ َأْو ُعْري َأْو َنْتن ، َوِإنََّما ِهَي َلذَّات ُمَتَتاِلَي  َوِنَعم ُمَتَواِلَي  ، َواْلِحْكَما  ِفاي َذِلاَ  َأنَُّهاْم     

 . ُيَنعَُّموَن ِبَنْوِع َما َكاُنوا َيَتَنعَُّموَن ِبِه ِفي الدُّْنَيا 
َمْذَهب َأْهل السُّنَّ  َأنَّ َتَنعُّم َأْهل اْلَجنَّ  َعَلى َهْيَئ  َتَنعُّم َأْهل الدُّْنَيا ِإلَّا َما َبْينهَما : َوَقاَل النََّوِوّي 

 . 6ِمَن التََّفاُضل ِفي اللَّذَّة ، َوَدلَّ اْلِكَتاب َوالسُّنَّ  َعَلى َأنَّ َنِعيمهْم َلا ِاْنِقَطاع َلُه
الثابات فاي صاحيح الترغياب      عنهماا  اهلل رضي صالعا بن عمرو بن اهلل عبدحديث )

 قالوا وجل عز اهلل خلق من الجن  يدخل من أول تدرون هل : قال  أن النبي ( والترهيب 
 ويموت المكاره بهم وتتقى الثغور بهم تسد الذين المهاجرون الفقراء قال أعلم ورسوله اهلل

 مالئكتاه  من يشاء لمن وجل عز اهلل فيقول قضاء لها يستطيع ال صدره في وحاجته أحدهم
 نأتي أن أفتأمرنا خلق  من وخيرت  سمائ  سكان نحن ربنا المالئك  فتقول فحيوهم ائتوهم
 الثغاور  بهم وتسد شيئا بي يشركون وال يعبدوني عبادا كانوا إنهم قال عليهم فنسلم هؤالء
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 فتاأتيهم  لقاا  قضااء  لها يستطيع ال صدره في وحاجته أحدهم ويموت المكاره بهم وتتقى
 . الدار عقبى فنعم صبرتم بما عليكم سالم باب كل من عليهم فيدخلون ذل  عند المالئك 

 
 سبق الفقراء األغنياء إلى الجن  فصٌل في: 

 
  سبق الفقراء األغنياء إلى الجن: 

 
  أن النباي  ( الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماج   رضي اهلل عنه حديث أبي هريرة)

 . عام مائ  خمس وهو يوم بنصف أغنيائهم قبل الجن  المسلمين فقراء خليد :قال 
 :الترمذي تحف  األحوذي بشرح جامع"لعالم  المباركفوري في قال ا ]*[
 . َفِإنَّ َيْوًما ِعْنَد َربَِّ  َكَأْلِف َسَنٍ  ِممَّا َتُعدُّوَن (َوُهَو َخْمُسِماَئِ  َعاٍم ) : َقْوُلُه

 يادخل  :قاال    أن النبي ( الثابت في صحيح الترمذي اهلل عنه رضي حديث أبي هريرة)
 . بأربعين خريفا أغنيائهم قبل الجن  المسلمين فقراء
 مائا   خمس وهو يوم بنصف »كيف نجمع بين الحديثين السابقين فأحدهما يقول  :مسأل  

  «بأربعين خريفا »واآلخر  « عام
]*[باأربعين   »تعليقًا على حديث  حادي األرواح قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى في كتابه

  «خريفا
وإما أن يكون كالهما محفوظا وتختلف مادة السابق بحساب     ما أن يكون هو المحفوظإف

الفقراء واألغنياء فمنهم من يسبق بأربعين ومنهم من يسبق بخمسمائ  كما يتاأخر   أحوال
 أمر يجب التنبيه هناولكن ،  مكث العصاة من الموحدين في النار بحسب أحوالهم واهلل أعلم

 عليه وهو أنه ال يلزم من سبقهم لهم في الدخول ارتفاع منازلهم عليهم بال قاد يكاون   

ن سبقه غيره في الدخول والدليل على هذا أن من األم  من يادخل  إالمتأخر أعلى منزل  و
غني الجن  بغير حساب وهم السبعون ألفا وقد يكون بعض من يحاسب أفضل من أكثرهم وال

د قد شكر اهلل تعالى فيه وتقرب إليه بأنواع البر والخير والصدق  ِجُوإذا حوسب على غناه َف
والمعروف كان أعلى درج  من الفقير الذي سبقه في الدخول ولم يكن له تل  األعماال وال  
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سيما إذا شاركه الغني في أعماله وزاد عليه فيها واهلل ال يضيع أجر مان أحسان عماال    
زيتان مزي  سبق ومزي  رفع  وقد يجتمعان وينفردان فيحصال الواحاد السابق    فالمزي  م

والرفع  ويعدمهما آخر ويحصل آلخر السبق دون الرفع  وآلخر الرفع  دون السبق وهاذا  
 . بحسب المقتضى لألمرين أو ألحدهما وعدمه وباهلل التوفيق

 
 وأوصافهم  أصناف أهل الجن فصٌل في: 

 
 وصافهم وأ أصناف أهل الجن: 

 

  أصناف أهل الجن: 

َوَمن ُيِطاِع الّلاَه   : )أهل الجن  أربع  أصناف ذكرهم اهلل سبحانه وتعالى في قوله قال تعالى
َن َوالّرُسوَل َفُأْوَلَاِئَ  َمَع اّلِذيَن َأْنَعَم الّلُه َعَلْيِهم ّمَن الّنِبّييَن َوالّصّديِقيَن َوالّشَهَدآِء َوالّصااِلِحي 

 . بمنه وكرمه فنسأل اهلل أن يجعلنا منهم[ 60:  النساء( ]وَلَاِئَ  َرِفيقًاَوَحُسَن ُأ
  أوصاف أهل الجن: 

الصحيح  يجد أنهما طافحان   السن الكتاب و «الوحيين الشريفين »إن الذي يمعن النظر في 
 : بأوصاف أهل الجن   منها ما يلي 

 أواًل أوصاف أهل الجن  في القرآن الكريم: 

 
 َوَساِرُعَوْا ِإَلَى َمْغِفَرٍة ّمن ّرّبُكْم َوَجّنٍ  َعْرُضَها الّسَماَواُت َواألْرُض ُأِعّدْت ِلْلُمّتِقيَن: )تعالىقال 
اّلِذيَن ُينِفُقوَن ِفي الّسّرآِء َوالّضّرآِء َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن الّناِس َوالّلاُه ُيِحاّب   * 

ِذيَن ِإَذا َفَعُلوْا َفاِحَشً  َأْو َظَلُمَوْا َأْنُفَسُهْم َذَكُروْا الّلَه َفاْسَتْغَفُروْا ِلُذُنوِبِهْم َوَمن َواّل*  اْلُمْحِسِنيَن
ُأْوَلَاِئَ  َجَزآُؤُهْم ّمْغِفَرٌة ّمان  *  َيْغِفُر الّذُنوَب ِإاّل الّلُه َوَلْم ُيِصّروْا َعَلَى َما َفَعُلوْا َوُهْم َيْعَلُموَن

: 133آل عماران  ( ]َوَجّناٌت َتْجِري ِمن َتْحِتَها األْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِليَنّرّبِهْم 
136] 
أنه أعد الجن  للمتقين دون غيرهم ثم ذكر أوصاف المتقاين فاذكر باذلهم     سبحانه فأخبر

حال اليسار   لإلحسان في حال  العسر واليسر والشدة والرخاء فإن من الناس من يبذل في
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والرخاء وال يبذل في حال العسر والشدة ثم ذكر كف أذاهم عن الناس بحبس الغيظ بالكظم 
ثم ذكر حالهم بينهم وبين ربهم في ذنوبهم وأنها إذا صارت مانهم  ، وحبس االنتقام بالعفو 

قابلوها بذكر اهلل والتوب  واالستغفار وتر  اإلضرار فهذا حالهم مع اهلل وذا  حاالهم ماع   
 .خلقه 

َوالّساِبُقوَن األّوُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواألْنَصاِر َواّلِذيَن اّتَبُعوُهم ِبِإْحَساٍن ّرِضَي : )وقال تعالى 
ُز الّلُه َعْنُهْم َوَرُضوْا َعْنُه َوَأَعّد َلُهْم َجّناٍت َتْجِري َتْحَتَها األْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَهآ َأَبدًا َذِلاَ  اْلَفاوْ  

فأخبر تعالى أنه أعدها للمهاجرين واألنصار وأتباعهم بإحسان فال [ 100:  التوب ( ]ِظيُماْلَع
 .مطمع لمن خرج عن طريقتهم فيها 

ِإّنَما اْلُمْؤِمُنوَن اّلِذيَن ِإَذا ُذِكَر الّلُه َوِجَلْت ُقُلوُبُهْم َوِإَذا ُتِلَياْت َعَلاْيِهْم   : )وقال تعالى قال تعالى
*  اّلِذيَن ُيِقيُموَن الّصاَلَة َوِمّما َرَزْقَناُهْم ُينِفُقاونَ *  ْم ِإيَمانًا َوَعَلَى َرّبِهْم َيَتَوّكُلوَنآَياُتُه َزاَدْتُه

 [ 4: 1األنفال ( ]َوَمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِريٌم ّلُهْم َدَرَجاٌت ِعنَد َرّبِهْمُأْوَلَاِئَ  ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحّقًا 
 .وظاهرا وبأداء حق عباده فوصفهم بإقام  حقه باطنا 

  ثانيًا أوصاف أهل الجن  في السن  الصحيح: 

 
لما كان يوم خيبر  :قال  (الثابت في صحيح مسلم رضي اهلل عنه عمر بن الخطاب حديث ) 

أقبل نفر من صحاب  النبي صلى اهلل عليه وسلم فقالوا فالن شهيد فالن شهيد حتى ماروا  
ل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كال إني رأيته في الناار  على رجل فقالوا فالن شهيد فقا

في بردة غلها أو عباءة ثم قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يا بن الخطاب اذهب فنااد  
في الناس أنه ال يدخل الجن  إال المؤمنون قال فخرجت فناديت أال إنه ال يادخل الجنا  إال   

 .المؤمنون 
 يدخل ال إنه :قال   أن النبي ( الثابت في الصحيحين نه هريرة رضي اهلل ع يأبحديث ) 

 . الفاجر بالرجل الدين هذا ليؤيد اهلل إن و مسلم  نفس إال الجن 
 أهل :قال   أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم رضي اهلل عنه  حمار بن عياضحديث ) 

 وعفيف ومسلم قربى ذي لكل القلب رقيق رحيم ورجل موفق مقسط سلطان ذو ثالث  الجن 
 . عيال ذو متعفف
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 أال :قاال    أن النباي  ( الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه  وهب بن حارث حديث ) 
 ؟ الناار  بأهل أخبركم أال ألبره اهلل على أقسم لو متضعف ضعيف كل ؟ الجن  بأهل أخبركم

 . مستكبر جعظري جواظ عتل كل
  أن النباي  ( ت في السلسل  الصاحيح   ما الثابرضي اهلل عنه حديث عبد اهلل بن عمرو)

 الضاعفاء  الجنا   وأهال  ، منااع  جماع ، مستكبر جواظ جعظري كل النار أهل إن : قال
  . المغلوبون

 أخباركم  أال : قال  أن النبي ( الثابت في السلسل  الصحيح   رضي اهلل عنه حديث أنس)
 ، الجنا   فاي  والشاهيد  ،  الجن في والصديق ، الجن  في النبي ؟ الجن  أهل من برجالكم
 ، وجال  عاز  هلل إال يازوره  ال المصر ناحي  في أخاه يزور والرجل ، الجن  في والمولود
 حتاى  جاءت غضب إذا التي ؛ زوجها على العؤود الولود الودود: الجن  أهل من ونساؤكم

 . ترضى حتى غمضا أذق ال: وتقول زوجها يد في يدها تضع
مروا بجنازة فأثنوا عليها  :قال( الثابت في  الصحيحين عنهأنس بن مال  رضي اهلل  حديث)

فقال عمر ( وجبت: )ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال(. وجبت: )خيرا، فقال النبي 
هذا أثنيتم عليه خيرا، فوجبت له الجن ، وهذا : )ما وجبت؟ قال: بن الخطاب رضي اهلل عنه

 (.شهداء اهلل في األرض أثنيتم عليه شرا، فوجبت له النار، أنتم
قاال   أن النباي  ( رضي اهلل عنه الثابت في صحيح ابن ماجه  الثقفي زهير أبيحديث )
 الحسان  بالثنااء  قال اهلل رسول يا ذا  بم قالوا النار أهل من الجن  أهل تعرفوا أن يوش :

 . بعض على بعضكم اهلل شهداء أنتم السيئ والثناء
 

 أم  محمد أكثر أهل الجن  همفصٌل في   : 
 
أكثر أهل الجن  هم أم  محمد   : 
ياا  : يقول اهلل):قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين أبي سعيد رضي اهلل عنه  حديث) 

وماا بعاث   : أخرج بعث النار، قال: يقول: لبي  وسعدي  والخير في يدي ، قال: آدم، فيقول
ا  حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات من كل ألف تسعمائ  وتسع  وتسعين، فذ: النار؟ قال
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فاشاتد ذلا    (. حمل حملها، وترى الناس سكرى وما هم بسكرى، ولكنَّ عذاب اهلل شاديد 
أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج ألفاًا  : )يا رسول اهلل، أينا ذل  الرجل؟ قال: عليهم فقالوا

: قاال (. الجنا   والذي نفسي بيده، إني ألطمع أن تكونوا ثلث أهال : ومنكم رجاًل، ثم قال
والذي نفسي بيده، إني ألطمع أن تكونوا شطر أهل الجن ، إن : )فحمدنا اهلل وكبَّرنا، ثم قال

 (.م  في ذراع الحمارْقمثلكم في األمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور األسود، أو كالُر
أن  (الثابت في صحيحي الترمذي وابان ماجا     بريدة بن الحصيب رضي اهلل عنهحديث )

 مان  وأربعون األم  هذه من منها ثمانون صف ومائ  عشرون الجن  أهل: قال   النبي 
 . األمم سائر
 :الترمذي تحف  األحوذي بشرح جامع"لعالم  المباركفوري في قال ا ]*[
 .َأْي َقْدُرَها َأْو ُصوُِّروا ُصُفوًفا  (َأْهُل اْلَجنَِّ  ِعْشُروَن َوِماَئُ  َصفٍّ ) : َقْوُلُه
 .َأْي ِمْن ُجْمَلِ  اْلَعَدِد  (َثَماُنوَن ِمْنَها ) 
 .َأْي َكاِئُنوَن ِمْن َهِذِه اْلُأمَِّ  ( ِمْن َهِذِه اْلُأمَِّ  ) 
 .َأْي َصفًّا  (َوَأْرَبُعوَن ) 
 . ي اْلِقْسَمِ َواْلَمْقُصوُد َبَياُن َتْكِثيِر َهِذِه اْلُأمَِّ  َوَأنَُّهْم ُثُلَثاِن ِف (ِمْن َساِئِر اْلُأَمِم ) 

َوَالَِّذي َنْفِسي ِبَياِدِه  } َفِإْن ُقْلَت َكْيَف التَّْوِفيُق َبْيَن َهَذا َوَبْيَن َما َوَرَد ِمْن َقْوِلِه : َقاَل الطِّيِبيُّ
َأْرُجو َأْن َتُكوُنوا ُثُلَث َأْهِل اْلَجنَِّ  َفَكبَّْرَنا َفَقاَل  ُرُبَع َأْهِل اْلَجنَِّ  َفَكبَّْرَنا، َفَقاَل  َأْرُجو َأْن َتُكوُنوا

 َيْحَتِمُل َأْن َيُكوَن الثََّماُنوَن : ، ُقْلُت (0){َأْرُجو َأْن َتُكوُنوا ِنْصَف َأْهِل اْلَجنَِّ  عدة أم  اإلسالم
ي اْلَعَدِد ِلْلَأْرَبَعْيِن َصفًّا، َوَأْن َيُكوُنوا َكَما َزاَد َعَلى الرُُّبِع َوالثُُّلاِث َيِزياُد َعَلاى    َصفًّا ُمَساِوًيا ِف

َلا ُيَناِفي َهَذا َقْوُلُه : ِفي اللَُّمَعاِت -َرِحَمُه اللَُّه-َوَقاَل الشَّْيُخ َعْبُد اْلَحقِّ .  النِّْصِف َكَراَمً  َلُه 
 { ََِّأْرُجو َأْن َتُكوُنوا ِنْصَف َأْهِل اْلَجن}(8)  ِلَأنَُّه َيْحَتِمُل َأْن َيُكوَن َرَجاُؤُه  َذِلَ  ُثمَّ ِزيَد َوُبشَِّر

َيُكوَن الثََّماُنوَن َصافًّا ُمَسااِوًيا   َيْحَتِمُل َأْن : َوَأمَّا َقْوُل الطِّيِبيِّ. ِمْن ِعْنِد اللَِّه ِبالزَِّياَدِة َبْعَد َذِلَ 
َأْن َيُكاوَن  ( َأْهُل اْلَجنَِّ  ِعْشُروَن َوِماَئُ  َصفٍّ )  ِلَأْرَبَعْيِن َصفًّا َفَبِعيٌد؛ ِلَأنَّ الظَّاِهَر ِمْن َقْوِلِه 

 . الصُُّفوُف ُمَتَساِوَيً  َوَاللَُّه َأْعَلُم، اْنَتَهى
]*[حادي األرواحالى في كتابه قال ابن القيم رحمه اهلل تع : 

                                                 
0
 (. 1/386)أحمد ،(1140)الترمذي صف  الجن  ،(111)مسلم اإليمان ،(6163)البخاري الرقاق  - 

8
 (. 3/31)أحمد ،(111)مسلم اإليمان ،(3100)البخاري أحاديث األنبياء  - 
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ال تنافي بينها وبين حديث الشطر ألنه رجا أوال أن يكونوا شطر أهل الجنا  فأعطااه اهلل   
 . سبحانه رجاءه وزاد عليه سدسا أخر

 
 في النار  النساء في الجن  أكثر من الرجال وكذل  همفصٌل في: 

 
في النار  النساء في الجن  أكثر من الرجال وكذل  هم: 

   
ثبت في الصحيحين من حديث أيوب بن محمد بن سيرين قال أما تفاخروا وأماا تاذاكروا   
الرجال أكثر في الجن  الرجال أم النساء فقال أبو هريرة ألم يقل أبو القاسم أن أول زمارة  
تدخل الجن  على صورة القمر ليل  البدر والتي تليها على أضواء كوكب دري في الساماء  

يرى مخ سوقهما من وراء اللحم وما في الجن  عزب فاإن   اثنتانزوجتان  لكل امرئ منهم
كن من نساء الدنيا فالنساء في الدنيا أكثر من الرجال وإن كن من الحور العين لم يلزم أن 

 . يكن في الدنيا أكثر والظاهر أنهن من الحور العين
 : يناآلتي ينبين الحديثكيف نجمع بين هذا الحديث و: مسأل  

في أضحى أو فطر    خرج رسول اهلل :  قال (  يث أبي سعيد الثابت في  الصحيحين حد)
،  فقلن وبم يا فإني أريتكن أكثر أهل الناريا معشر النساء تصدقن :  فمرَّ على النساء فقال 

رسول اهلل قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيُت من ناقصات عقٍل ودين أذهاب للابَّ   
وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اهلل ؟  قال أليس شهادُة : ن إحداكن قلن الرجل الحازم م

ألايس إذا  . قال فذل  نقصاان مان عقلهاا    . المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟  قلن بلى 
 . قال فذل  من نقصان دينها . حاضت لم تصلِّ ولم تصم ؟  قلن بلى 

 اطلعت :قال  أن النبي ( رمذي ما الثابت في صحيح الترضي اهلل عنه عباس نابحديث ) 
  . النساء أهلها أكثر فرأيت النار في واطلعت الفقراء أهلها أكثر فرأيت الجن  في

  :الجواب 
 «فإني أريتكن أكثر أهال الناار  »  لقوله  أقل أهل الجن  و أكثر أهل النار نساء الدنياأن 

 «النساء أهلها أكثر فرأيت النار في واطلعت»وقوله 
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  . بالحور العين التي خلقن في الجن في الجن  أكثر  والنساء
 :بدالل  الحديث اآلتي 

أول زمارة   :قال   أن النبي ( الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث ) 
، بتلج الجن  صورتهم على صورة القمر ليل  البدر، ال يبصاقون فيهاا وال يمتخطاون و   

لذهب والفض ، ومجامرهم األلوة، ورشاحهم المسا ،   آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من ا
، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، وال اختالف بينهم ولكل واحد منهم زوجتان

 . وال تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد، يسبحون اهلل بكرة وعشيا
 

 من يدخل الجن  من هذه األم  بغير حسابفصٌل في : 
 
بغير حسابمن يدخل الجن  من هذه األم   : 

 
ُعِرضت عليَّ األمم فجعل يمُر النباي  : قال  أن النبي ( حديُث ابن عباس في الصحيحين )

معه الرجل والنبُي معه الرجالن والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد ، ورأيُت ساوادًا  
ر هكاذا  كثيرًا سدَّ األفق فرجوُت أن تكون أمتي فِقيل هذا موسى وقومه ، ثم ِقيل لَي انظا 

وهكذا فرأيُت سوادًا كثيرًا سدَّ األفق فِقيل هؤالء أمُت  ومع هؤالِء سابعون ألفاًا يادخلون    
فقالوا نحن ُولادنا   الجنَ  بغيِر حساب فتفرََّق الناُس ولم يبيْن لهم ، فتذاكَر أصحاُب النبِي 

ال يكتوون وال هم الذين ال يتطيرون و} فقال  في الشر  ولكن هؤالء أبناؤنا ، فبلغ النبي 
أمنهم أنا يا رساوَل اهلل ؟  : فقام ُعكَّاشُ  ابن ِمحصن فقال { يسترقون وعلى ربهم يتوكلون 

 .سبق  بها ُعكَّاش  : أمنهم أنا ؟ قال  لأنت منهم ، فقام آخر فقا: قال 
  أن النباي  ( الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجا    ُأَماَمَ  رضي اهلل عنه يَأَبحديث )

وعدني َربِّىَأْن ُيْدِخَل اْلَجنََّ  ِمْن ُأمَِّتى َسْبِعيَن َأْلفًا اَل ِحَساَب َعَلْيِهْم َواَل َعَذاَب َمَع ُكالِّ  » :قال 
 .«  ربِي َأْلٍف َسْبُعوَن َأْلفًا َوَثاَلُث َحَثَياٍت ِمْن َحَثَياِت

 هل كل من حقَّق التوحيد يْدُخل الجن  بغيِر حساب ؟: مسأل  
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  ُعلى التفصيِل اآلتي المسأل: 
 نبكونهم ال يتطيارو  من حقَّق التوحيِد واتصف بالصفاِت األربعِ  التي ذكرها النبي ( 1)

 وال يكتوون وال يسترقون وعلى ربهم يتوكلون ، فهؤالء يدخلون الجنَ  بغيِر حساب

لنباي  ُعِرضت عليَّ األمم فجعل يمُر ا: قال  أن النبي ( حديُث ابن عباس في الصحيحين )
معه الرجل والنبُي معه الرجالن والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد ، ورأيُت ساوادًا  
كثيرًا سدَّ األفق فرجوُت أن تكون أمتي فِقيل هذا موسى وقومه ، ثم ِقيل لَي انظار هكاذا   
وهكذا فرأيُت سوادًا كثيرًا سدَّ األفق فِقيل هؤالء أمُت  ومع هؤالِء سابعون ألفاًا يادخلون    

فقالوا نحن ُولادنا   الجنَ  بغيِر حساب فتفرََّق الناُس ولم يبيْن لهم ، فتذاكَر أصحاُب النبِي 
هم الذين ال يتطيرون وال يكتوون وال } فقال  في الشر  ولكن هؤالء أبناؤنا ، فبلغ النبي 

اهلل ؟ أمنهم أنا يا رساوَل  : فقام ُعكَّاشُ  ابن ِمحصن فقال { يسترقون وعلى ربهم يتوكلون 
 .سبق  بها ُعكَّاش  : أمنهم أنا ؟ قال  لأنت منهم ، فقام آخر فقا: قال 
من حقََّق التوحيِد الخالص ولكن نقصه بعض الصفاِت األربع كمن يسترقي أو يكتاوي  ( 1)

فهذا ال يدخُل الجنَ  بغيِر حساب ولكنه يدخُل الجنَ  دون أن تمسَّه النار فقد حرَّمه اهلل تعالى 
 رعلى النا

ومعاَذ َرِديُفه على الرحل قال يا ُمعاذ ، قاال   أن رسوَل اهلل  (حديُث أنس في الصحيحين )
ما : قال يا ُمعاذ ، قال لبي  يا رسوَل اهلل وسعدي  ثالثًا ، قال . لبي  يا رسوَل اهلل وسعدي  

ماه اهلل علاى   من أحٍد يشهُد أن ال إله إال اهلل وأن محمدًا رسوُل اهلل ِصدقًا من قلبه إال حرَّ
وأخبربهاا  . إذًا يتكلاوا  : النار ، فقلُت يا رسوَل اهلل أفال ُأْخبر به الناَس فيستبشرون؟ قال 

 .معاذ عند موته تأثمًا 
من حقَّق التوحيَد ولكن له معاصي أوبقْته فهذا الُيَخلُد في النار ولكنه تحت مشيئِ  اإلله ( 3)

نه يدخُل الجنَ  يومًا من األيام أصابه قبل ذلا   النافذة إن شاء عفا عنه وإن شاء آخذه ولك
 . اليوم ما أصابه 

وعليه ثوٌب أبيض وهو نائم ثم أتيته وقد  قال أتيُت النبَي ( حديُث أبي ذٍر في الصحيحين)
ما من عبٍد قال ال إله إال اهلل ثم مات على ذل  إال دخل الجناَ  ، قلاُت وإن   : استيقظ فقال 
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وإن زناى  : قلُت وإن زنى وإن سرق؟ قال . إن زنى وإن سرق و: زنى وإن سرق ؟ قال 
 .وإن زنى وإن سرق على َرغِم أنِف أبي ذر : قلُت وإن زنى وإن سرق ؟ قال . وإن سرق 

إال اهلل وفي  هيخرُج من النار من قال ال إل: قال  أن النبي ( حديُث أنس في الصحيحين )
إال اهلل وفي قلبه وزُن ُبَرٍة من  هالناِر من قال ال إلقلبه وزُن ُشَعْيَرٍة من خير ، ويخرُج من 

 .إال اهلل وفي قلبه وزن ذرٍة من خير  هخير ويخرُج من الناِر من قال ال إل
قال يخرُج من الناِر من كان في قلباه   أن النبي ( حديُث أبي سعيٍد في صحيِح الترمذي) 

 .ِمثقاُل ذرٍة من إيمان 
  ا حكمه ؟ما هو التطيُر وم: مسأل 

، وُسمَِّى بالتطير ألن غالَب التشااؤم عناد    التطيُر هو التشاؤم بمسموٍع أو مرئٍي أو معلوم
العرب كان بالطير ، كانوا يزجرون الطير فإذا ذهب يميناًا يتفااءلون وإذا ذهاب يساارًا     

 .يتشاءمون 
 التطيُر محرٌَّم شرعًا :حكُم  التطيار 
ال عدوى وال ِطَيَرة وال هاماُ  وال  : قال  أن النبي  (حديُث أبي هريرَة في الصحيحين ) 

 .صفر وفرَّ من المجذوِم فرار  من األسد 
 هل التطيُر ُينافي التوحيد ؟: مسأل  
 التطيُر ينافي التوحيَد من وجهين: 
إيا  نعبُد وإياا   )التطيُر يقطُع التوكَل على اهلل الذي هو نصُف الدين ، قال اهلل تعالى ( 1)

 .واالستعان  في الحقيق  ما هي إال ثمرُة التوكل ( ن نستعي
أن المتطيَر تعلَق بشٍئ الحقيقَ  له ، واعتقد أن الِطَيَرَة تملُ  الضَر والنفع وهذا شار   ( 1)

 .والعياُذ باهلل 

وماا   –ثالثًا  –قال الِطَيَرة شر  ( حديُث ابن مسعود في صحيحي أبي داوود والترمذي ) 
 .ُيْذهبه اهلل بالتوكل ولكن  000منا إال 
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من ردَّْته الِطَيَرُة عان   قال أن النبي ( حديُث عبد اهلل ابن عمرو في السلسل  الصحيح  )
أن تقول اللهم الخيَر إال خْيُر  وال َطياَر إال  : قلُت فما كفارُة ذل  ؟ قال. حاجته فقد أشر  

 .َطْيُر  وال إله غيُر  
 ي جائز؟وهل الك نما معنى ال يكتوو: مسأل  
أي ال يطلبون من يكويهم  : نمعنى ال يكتوو 

 جائز مع الكراه  ألن فيه تعذيٌب للنفس  :حكم الكي 
إن كان في شٌئ من أدويتكم شافاٌء  : قال  أن النبي ( حديُث أبي موسى في الصحيحين ) 

 .ي ففي شْرطِ  ِمْحَجم أو شْربِ  عسل أو لذعِ  ناٍر توافُق الداء ، وما أحُب أن أكتو
شربُ  عسل : الشفاء في ثالث : قال  أن النبي ( حديُث ابن عباس في صحيح البخاري ) 

 .أو شرطُ  ِمْحَجم أو كيُ  نار وأنهى أمتي عن الكي 
 هل من يكتوي ينافي تحقيق التوحيد ؟: مسأل  

واه إال أن تركه أفضل حتى يكون متعلقًا باهلل وحده ال س من يكتوي ال ينافي تحقيق التوحيد
. 

 ما معنى وال يسترقون ، وهل اإل سترقاء جائز ؟: مسأل  
 أي ال يطلبون من أحٍد أن يرقَيهم  :معنى ال يسترقون 

اإلسترقاُء جائٌز ما دامت الرقيُ  شرعي  إال أن تركه أفضل لكماِل التعلاِق   :حكم اإلسترقاء 
 باهلل وحده ، 

 والدليُل على جواز الرقيِ  ما يلي: 
 .أمر أن ُيسترَقى من العين  أن النبي ( ئشَ  في الصحيحين حديُث عا)
: رأى في بيتها جاري  في وجهها َسْفَعً  فقال  أن النبي ( حديُث أِم سلمَ  في الصحيحين )

 .استرقوا لها فإن بها النظرة 
أذهب : كان إذا أتى مريضًا أو ُأِتَي بِه إليِه قال  أن النبي ( حديُث عائشَ  في الصحيحين )

 .البأَس رِب الناس ، اشِف أنَت الشافي ال شفاَء إال شفاء  ، شفاءًا ال يغادُر َسَقما 
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 (رخَّصَّ في الرقيِ  من كِل ِذي ُحَم   أن النبي ( حديُث عائشَ  في الصحيحين )
تنبيه :   أي ذوات السموم : ذي ُحًم 
فقال ياا محماُد    م أتى النبي أن جبريَل عليه السال( حديُث أبي سعيٍد في صحيح مسلم ) 

قال بسم اهلل أرقيَ  من ُكِل شٍئ ُيؤذي  ومن شِر ُكاِل نفاٍس أو عاين    . اشتكيت ؟ قال نعم 
 .حاسٍد اهلل يشفْي  بسم اهلل أرقي  

بسِم اهلِل ُتْرَباُ  أرضانا   : كان يقوُل للمريض  أن النبي ( حديُث عائشَ  في الصحيحين )
 .ِقيُمنا بإذن ربنا ِبِريقِ  َبْعضنا ُيْشَفى َس

  هل اإلسترقاء ُينافي التوحيد ؟: مسأل 
 .إال أن تركه أفضل لكماِل التعلِق باهلل وحده  اإلسترقاء ال ُينافي التوحيد

 ما معنى التوكل ؟  : مسأل  
 صدُق االعتماد على اهلل تعالى في جلب النفِع أو دفع الُضِر ، وذل  باألخاِذ   :التوكُل هو

 .المشروع  دون التعلِق بها ثم الرضا بالمقضي باألسباِب 
تنبيه :  ال يتُم التوكُل إال بشيئين أساسيين : 
فبعد أن يصُدق اإلنسان في اعتماده على اهلل ُيَفاوُِّض  : قبل التفويُض حدوِث المقضي ( 1)

 .أمره إلى اهلل تعالى بمعنى أنه ُيلقي أمره إلى اهلل ُيَصرِّْفه كيف يشاء 
فمن لم يرضى بالمقضي فتوكله فاساد ، ولاذا يحسان     الرضا بعد: ث المقضي حدو( 1)

اللهم إنا فوضنا أمرنا إلي  راِضين بما قضيت ] باإلنسان أن يقول بعد تحقيِق أسباِب التوكل 
 [فاقدر لنا الخيَر حيث كان 

تنبيه : م أناه  من لم يأخذ باألسباِب المشروعِ  فتوكله فاسد ، فمثاًل لو أن إنسان زع
صدق في اعتماده على اهلل تعالى في حصوِل الولد ولكنه لم يتزوج فهل ُيَعُد هاذا متاوكاًل   

 .على اهلل ؟ بالطبع ال ، ليس هذا توكاًل إنما هذا سفٌه وحماق  
 .ولعل أوضح حديٍث يبينُ  التوكَل بشَقْيه قبل حدوث المقضي وبعده هو حديث االستخارة 
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قال كان رسوُل اهلل ُيعلُمنا االستخارة في األماوِر كلهاا   ( ري حديُث جابر في صحيح البخا)
: كالسورِة من القرآن ، إذا همَّ أحدكم باألمِر فليركع ركعتين من غيِر الفريضِ  ثام يقاول   

اللهم إني أستِخيُر  بعلم  وأستقدر  بقدرت  وأسأل  من فضل  العظيم فإن  تقدُر وال أقدُر 
ُم الغيوب ، اللهم إن كنت تعلُم أن هذا األمَر خيٌر لاي فاي ديناي    وتعلُم وال أعلُم وأنت عالَّ
فاقدره لي ، وإن كنت تعلم أن هاذا  _ عاجل أمري وآجله  لأو قا_ ومعاشي وعاقبِ  أمري 

األمَر شٌر لي في ديني ومعاشي وعاقبِ  أمري فاصرْفه عني واصرفني عنه ثم ارِضني به ، 
 .  وُيَسمِّي حاجته 

 
 الجن   حثيات الرب تبار  وتعالى الذين يدخلهمذكر فصٌل في: 

 
الجن   ذكر حثيات الرب تبار  وتعالى الذين يدخلهم:  

 
  أن النباي  ( الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجا    ُأَماَمَ  رضي اهلل عنه يَأَبحديث )

َمَع ُكلِّ ًا اَل ِحَساَب َعَلْيِهْم َواَل َعَذاَب َسْبِعيَن َأْلف يَأْن ُيْدِخَل اْلَجنََّ  ِمْن ُأمَِّت وعدني َربِّى» :قال 
 .«  ربِي َوَثاَلُث َحَثَياٍت ِمْن َحَثَياِت َأْلٍف َسْبُعوَن َأْلفًا

أي الذين ال يحاسبون من أمته ا مع كل ألف منهم سبعون ألفاًا   :  َمَع ُكلِّ َأْلٍف َسْبُعوَن َأْلفًا
 .ا 

  كم سيكون المجموع؟
 .ائ  ألف غير الحثيات أربع  ماليين وتسعم

 ذهب أهل العلم إلى أن الحثي  من اهلل تعالى أكثر عددا من:  ربِي َوَثاَلُث َحَثَياٍت ِمْن َحَثَياِت

ومنِّاه   السبعين ألفا ومع كل واحد سبعين ألفا، وهذا من عظيم رحم  اهلل تعاالى وفضاله  
 . وكرمه، فهؤالء من يدخلون الجن  بال حساب وال عذاب

 ؟ وهو يذكر ذل  الحديث حكم أن يحثو اإلنسان بيدهما : مسأل  
 :الجواب 
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أن ذل  يتوقف واهلل أعلم على حال من يخاطبهم اإلنسان ،فإن خشي عليهم أن يقاع فاي   
ا والعياذ باهلل ا  فإنه ال يفعل ذل  ،أما إن لام يخاش      من تشبيه اهلل بخلقهقلوبهم شيء 

فحثا بيده لكي يعلموها فال بأس إن شاء اهلل ،وقد منهم ذل  وأراد أن يبين لهم معنى الحثي  
يأخذ اهلل :   ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد اهلل بن عمر أنه صلى اهلل عليه وسلم قال

وأنه صالى اهلل علياه   ( عز وجل سماواته وأرضه بيديه فيقول أنا اهلل ،أنا المل  أنا المل 
، وفي سنن أباي    سبحانه وتعالى وسلم كان يقبض أصابعه ويبسطها وهو يروي قول ربه

رأيت رسول اهلل قرأ هذه اآلي  إن اهلل يأمركم أن تاؤدوا  : ) داود من حديث أبي هريرة قال 
، قال رأيت رسول اهلل يضع إبهامه علاى  ( إلى قوله سميعًا بصيرًا ... األمانات إلى أهلها 

 ( .أذنه والتي تليها على عينيه 

،وإنما هو زيادة بيان  «ى اهلل عليه وسلم تشبيهًا وال تمثياًلولم يكن ذل  منه صل» ولم يكن
 ،لعلمه صلى اهلل عليه وسلم أن أصحابه ال يفهمون من فعله أن قبض اهلل تعاالى  وإيضاح

 السموات واألرض كقبض اإلنسان لألشياء بيده ،وال أن سمع اهلل تعالى وبصاره كسامعنا  

 خاطيء لصفات المولى عز وجل فإن عليناا وبصرنا،أما إن كان فعل ذل  يترتب عليه فهم 

كتااب   أن ال نفعل ذل  ،وبنحو ما قلناه قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اهلل في شرحه علاى 
فإن كان  التوحيد المسمى بالمجموع المفيد حيث ذكر أن ذل  يختلف بحسب ما يترتب عليه

اإلشاارة أماماه    ن تل السامع لن يتقبل ذهنه ذل  إال بأن يشعر بالتمثيل فينبغي أن نكف ع
كما بلغ الرسول باالقول   ،ألن تل  اإلشارة ليست بواجب  حتى نقول إنه يجب علينا أن نبلغ

مكابر ينفي هذا ويريد أن يحول المعنى  والفعل، أما إذا كنا نتكلم مع طلب  علم أو مع إنسان
 .اهلل تعالى أعلمهذا و.الرسول صلى اهلل عليه وسلم  إلى غير الحقيق  فحينئذ نفعل كما فعل

 
 عرض الجن  فصٌل في: 

 
  عرض الجن: 
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  َوِسَع ُكْرِسيُُّه السََّماَواِت َواْلَأْرَض َوَلا َيُئوُدُه ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعِلايُّ اْلَعِظايمُ     :قال تعالى
ولايس باالطبع كرسايًا نجلاس     ، فنؤمن أن هنا  خلقًا اسامه الكرساى   ]111:البقرة[

يقاول اهلل عاز   ، كما أن هنا  خلقًا آخر اسمه العارش ، نه خلق أخبرنا بهولك، علياااه
  [0:غافر ]  الَِّذيَن َيْحِمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه ُيَسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهْم    :وجل
ُأِذن  «:قاال   أن النبي ( الثابت في صحيح أبي داوود  رضي اهلل عنهحديث جااابر ) 

أن مااا ، ث عن مل  من ماااالئك  اهلل عز وجل من حااامل  العرشلي أن أحااد
 .«بين شحااام  أذنه إلى عاااتقه مسيرة سبعمائ  عام

أنه سأل رسول اهلل ( الثابت في السلسل  الصحيح   رضي اهلل عنهحديث أبى ذر الغفاري )
  عن الكرسي فقال:»      ون والذي نفسي بيااده ما الساماوات السااابع واألرضا

وإن فضال العارش علاى    ، السبع عند الكرسي إال كااحلق  ملقاااة بأرض فاااالة
  .«الكرسي كفضل الفالة على تل  الحلق 

ِإنَّ ِفاي   :َقاَل   النَِّبيَّأنَّ  (الثابت في صحيح البخاري هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث ) 
ِهِديَن ِفي َسِبيِلِه ُكلُّ َدَرَجَتْيِن َما َبْيَنُهَما َكَما َباْيَن السَّاَماِء   اْلَجنَِّ  ِماَئَ  َدَرَجٍ  َأَعدََّها اللَُّه ِلْلُمَجا

َعاْرُش  َواْلَأْرِض َفِإَذا َسَأْلُتُم اللََّه َفَسُلوُه اْلِفْرَدْوَس َفِإنَُّه َأْوَسُط اْلَجنَِّ  َوَأْعَلى اْلَجنَّاِ  َوَفْوَقاُه   
 . َجنَِّ الرَّْحَمِن َوِمْنُه َتَفجَُّر َأْنَهاُر اْل

أخي الحبيب:  

التي هي  الكرة األرضي  :أن نتااخاايل اآلتي بناااًء على ماااا ساابق أما آن لنا
فأصابحت الادنيا   ، الشمس أكبر منها مليون وثالثمائ  ألف مارة ، الدنيا التي نعيش فيها

، صغيرة جدًا بالنسب  للشمس تبعد عن األرض بمائ  وخمسين ألف مليون كااايلو متار 
، م إن الشااامس يوجد مثلها وأكبر منها فى مجرة َدْرب التبان  عدد مائ  ملياار نجام  ث

وأن هذا العااادد يتوزع فى فااااراغ ما بين كل نجم وآخاااار أرباع سانوات    
ثم تخّيل معاى قطار مجارة درب    ، بليون كيلو متر 0446السن  الضوئي  مساف  ، ضوئي 

فكام تكاون   ، كها يبلغ ألفين سن  ضاااوئي  وأن سم، التبان  مااائ  ألف سن  ضوئي 
ثم اسرح بخيال  معى إلى تخّيل الكاون الاذى   ! المساح  التى تشغلها مجرة درب التبان ؟

ما بين كل مجرة وأخاارى خمس  مالياين سان    ، علمه البشر أن فيه مائ  بليون مجرة
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أن ذلا  هاو    وهل بذل  بلغوا السماء الدنيا أوهذا هو السماوات السبع؟ افترض. ضوئي 
 فأين الكرة األرضي  التى هى الدنيا؟؟؟، السماوات واألرضين السبع

وتخّيال الكرساي   ، ثم افترض أن الكون المعلوم لنا هو السماوات السبع واألرضين السبع
وأنه بناء على الحديث النبوي تكاون الساماوات السابع    ، الذي وسع السماوات واألرض

فكم كون السماوات السبع بداخله مثال  ، حراء واسع بداخله مثل سبع دراهم ألقيت فى ص
ثم تخّيل العارش الاذى يكاون    ، حجم الكرسي ؟؟؟، سبع دراهم ألقيت فى صحراء واسع 

فكم تتخّيل حجم هذا الخلق ، الكرسي بداخله كحلق  ا خاتم أو أسورة ا ُألقيت فى الصحراء  
 الذي هو العرش؟؟؟ فأين الكرة األرضي   التي هي الدنيا؟؟؟

فأين الكرة ، فكم تكون سع  الجن ؟؟؟، ثم تخّيل الفردوس األعلى الذي سقفه عرش الرحمن
يخطار بباال    الجن  فوق ماا »األرضي  التي هي الدنيا من الجن ؟؟ ول  اآلن أن تدر  أن 

 .، فهل أعددت لها صالح األعمال قبل طي اآلجال  «أويدور في الخيال
سمع  مسمعا وفاي  وأْمِعِن النظر فيه واجعل له من بعين البصيرة وتأمل في الحديث اآلتي 

 .  ، ودرر الفرائد غرر الفوائد  بما فيه من قلب  موِقعًا عسى اهلل أن ينفع
قاال اهلل   : قاال    أن النبي ( الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث ) 

ن سمعت، وال خطر علاى  ما ال عين رأت، وال أذ: أعددت لعبادي الصالحين: تبار  وتعالى
 ( . َفاَل َتْعَلُم َنْفٌس ّمآ ُأْخِفَي َلُهم ّمن ُقّرِة َأْعُيٍن): اقرؤوا إن شئتم: قال أبو هريرة(. قلب بشر

 
 اتربته و وحصباؤها ومالطهاالجن   بناءذكر فصٌل في: 

 
 اتربته و وحصباؤها ومالطهاالجن   بناءذكر: 

 
لكنها مهما عال ..فخم  وقصور مشيدة ومساكن وغرف توجد على وجه هذه البسيط  أبني 

ال تشبه ما في الجن  من مساكن وبنايات إال .. قدرها وجمالها ومهما تطاول بنيانها وعلوها
ففي الجن  من سحر المساكن وجمال القصاور وتعاالي الغارف وتأللاؤ     ،  في االسم فقط

وقصورها من ذهب ، ها من لؤلؤما تقر به العين وتسكن إليه النفس وكيف ال وخيام،الخيام
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وفيها من فاخر األثاث وكواعب النساء وطيب الشراب ولذيذ الطعام مااال يخطار بباال أو    
مان  بعين البصيرة وأْمِعِن النظر فيه واجعل له وتأمل في الحديث اآلتي ، يدور في الخيال 

 ، ودرر الفرائد غرر الفوائد  بما فيه من موِقعًا عسى اهلل أن ينفع  سمع  مسمعا وفي قلب
 . 
 
اْلَجنَّاُ    :َقااَل    النَِّبيِّأنَّ ( الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنهحديث أبي هريرة ) 

َوَحْصاَباُؤَها اللُّْؤُلاُؤ َواْلَيااُقوُت     َوَلِبَنٌ  ِمْن َذَهٍب َوِمَلاُطَها اْلِمْسُ  اْلَأْذَفُر ِبَناُؤَها َلِبَنٌ  ِمْن ِفضٍَّ 
 . ِثَياُبُهْم َوَلا َيْفَنى َشَباُبُهْم َمْن َدَخَلَها َيْنَعُم َلا َيْبَأُس َوَيْخُلُد َلا َيُموُت َلا َتْبَلى ا الزَّْعَفَراُنَوُتْرَبُتَه
 :الترمذي تحف  األحوذي بشرح جامع"لعالم  المباركفوري في قال ا ]*[
 ْي ِبَناُؤَها ُمَرصٌَّع ِمْنُهَما َأ (َلِبَنٌ  ِمْن ِفضٍَّ  َوَلِبَنٌ  ِمْن َذَهٍب  بناؤها الجن )
اْلِمَلاُط الطِّيُن الَِّذي : ِبَكْسِر اْلِميِم َأْي َما َبْيَن اللَِّبَنَتْيِن َمْوِضُع النُّوَرِة، ِفي النَِّهاَيِ ( َوِمَلاُطَها ) 

 .ُيْجَعُل َبْيَن َساَقَتِي اْلِبَناِء ُيَملَُّط ِبِه اْلَحاِئُط َأْي ُيْخَلُط 
 .َأِي الشَِّديُد الرِّيِح  (ْسُ  اْلَأْذَفُر اْلِم) 
َوَقااَل َصااِحُب َأِشاعَِّ     . َأْي َحْصَباُؤَها الصَِّغاُر الَِّتي ِفي اْلَأْنَهاِر َقاَلُه اْلَقاِري( َوَحْصَباُؤَها ) 

 لظَّاِهُر ُهَو اْلُعُموُم ا: ُقْلُت. َأْي َحْصَباُؤَها الَِّتي ِفي اْلَأْنَهاِر َوَغْيِرَها: الجزء السابع اللَُّمَعاِت
 َأْي ِمْثُلَها ِفي اللَّْوِن َوالصََّفاِء  (اللُّْؤُلُؤ َواْلَياُقوُت ) 
 َأْي َمَكاَن ُتَراِبَها  (َوُتْرَبُتَها ) 
َبَيااُض  َأِي النَّاِعُم اْلَأْصَفُر الطَّيُِّب الرِّيِح َفَجَمَع َبْيَن َأْلاَواِن الزِّيَناِ  َوِهاَي الْ    (الزَّْعَفَراُن ) 

َوَلمَّا َكاَن السََّواُد َيُغمُّ اْلُفَؤاَد ُخاصَّ  . َواْلُحْمَرُة َوالصُّْفَرُة َوَيَتَكمَُّل ِباْلَأْشَجاِر اْلُمَلوََّنِ  ِباْلُخْضَرِة
 .ِبَأْهِل النَّاِر 

اْلَعَذاُب َوالشِّدَُّة ِفي اْلَحْرِب  اْلَبْأُس: ِبَفْتِح َوَسِطِهَما ِفي اْلَقاُموِس (َمْن َيْدُخُلَها َيْنَعُم َلا َيْبَأُس ) 
 َبُؤَس َكَكُرَم َبْأًسا َوَبِئَس َكَسِمَع اْشَتدَّْت َحاَجُتُه 

 َأْي َيُدوُم َفَلا َيَتَحوَُّل َعْنَها  (َيْخُلُد ) 
 َأْي َلا َيْفَنى َبْل َداِئًما َيْبَقى  (َلا َيُموُت و)
 اِب َسِمَع َيْسَمُع َأْي َلا َتْخَلُق َوَلا َتَتَقطَُّع ِبَفْتِح َأوَِّلِه ِمْن َب (َلا َتْبَلى ) َ
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 َوَكَذا َأَثاُثُهْم  (ِثَياُبُهْم ) 
: َأْي َلا َيْهَرُموَن َوَلا ُيَخرُِّفوَن َوَلا ُيَغيُِّرُهْم ُمِضيُّ الزََّماِن َقااَل اْلَقاِضاي  ( َوَلا َيْفَنى َشَباُبُهْم ) 

َباِت َواْلَقَراِر َوَأنَّ التََّغيَُّر َلا َيَتَطرَُّق ِإَلْيَها َفَلا َيُشوُب َنِعيَمَها ُبْؤٌس َوَلاا  َمْعَناُه َأنَّ اْلَجنََّ  َداُر الثَّ
 . َيْعَتِريِه َفَساٌد َوَلا َتْغِييٌر، َفِإنََّها َلْيَسْت َداَر اْلَأْضَداِد َوَمَحلَّ اْلَكْوِن َواْلَفَساِد

 ما هي ترب  الجن  ؟: مسأل  
 (. الدقيق الحواري الخالص البياض)المس  والزعفران والدرمك  البيضاء  : ترب  الجن 

سامع  مسامعا   من بعين البصيرة وأْمِعِن النظر فيها واجعل لها   ديث اآلتياحوتأمل في األ
 .  ، ودرر الفرائد غرر الفوائدمن  ا  بما فيهموِقعًا عسى اهلل أن ينفع  وفي قلب

اْلَجنَّاُ    :َقااَل    النَِّبيِّأنَّ ( الثابت في صحيح الترمذي  هرضي اهلل عنحديث أبي هريرة ) 
َوَحْصاَباُؤَها اللُّْؤُلاُؤ َواْلَيااُقوُت     َوَلِبَنٌ  ِمْن َذَهٍب َوِمَلاُطَها اْلِمْسُ  اْلَأْذَفُر ِبَناُؤَها َلِبَنٌ  ِمْن ِفضٍَّ 
 . ِثَياُبُهْم َوَلا َيْفَنى َشَباُبُهْم َأُس َوَيْخُلُد َلا َيُموُت َلا َتْبَلىَمْن َدَخَلَها َيْنَعُم َلا َيْب َوُتْرَبُتَها الزَّْعَفَراُن

قال البان    أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم رضي اهلل عنه حديث أبي سعيد الخدري ) 
 " .صدقت: قال، درمك  بيضاء مس  يا أبا القاسم: ما ترب  الجن ؟ قال: " صياد
أن بان صاياد ساأل     (الثابت في صحيح مسلم ضي اهلل عنه رحديث أبي سعيد الخدري ) 

، وثبات فاي   النبي صلى اهلل عليه وسلم عن ترب  الجن  فقال درمك  بيضاء مس  خاالص 
 :السن  الصحيح  أن تربتها الزعفران كما في الحديث اآلتي 

اْلَجنَّاُ    : َقاالَ   النَِّبيِّأنَّ ( الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنهحديث أبي هريرة ) 
َوَحْصاَباُؤَها اللُّْؤُلاُؤ َواْلَيااُقوُت     َوَلِبَنٌ  ِمْن َذَهٍب َوِمَلاُطَها اْلِمْسُ  اْلَأْذَفُر ِبَناُؤَها َلِبَنٌ  ِمْن ِفضٍَّ 
 . ْم َوَلا َيْفَنى َشَباُبُهْمِثَياُبُه َمْن َدَخَلَها َيْنَعُم َلا َيْبَأُس َوَيْخُلُد َلا َيُموُت َلا َتْبَلى َوُتْرَبُتَها الزَّْعَفَراُن

أخي الحبيب:  

، فاصبر نفس  على طاع  اهلل، إن كنت المحب لهذا العيش الرغيد ولتل  المساكن الطيب 
 .. واجتناب محارمه وأداء الصلوات والصيام والقيام في الظلمات

 وهلل دُر من قال: 
 هو صابر ويدر  غب السير من  فما هي إال ساااع  ثم تنقااضي       
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 وقصورها الجن  رفُغفصٌل في: 

 
وقصورها الجن  رفُغ: 

 
 .وأما غرف الجن  فال تسل عن قوة بنائها وإحكام أركانها وبهاء منظرها وتأللؤ مظهرها 

 [ 10: الزمر( ]َلَاِكِن اّلِذيَن اّتَقوْا َرّبُهْم َلُهْم ُغَرٌف ّمن َفْوِقَها ُغَرٌف ّمْبِنّيٌ : )قال تعالى
لئال تتوهم النفوس أن ذل  تمثيال   «غرف فوق غرف وأنها مبني  بناء حقيق »أخبر أنها ف

وأنه ليس هنا  بناء بل تتصور النفوس غرفا مبني  كالعاللي بعضها فوق بعض حتى كأنها 
ينظر إليها عيانا ومبني  صف  للغرف األولى والثاني  أي لهم منازل مرتفع  وفوقها مناازل  

 .أرفع منها 
 [ 01: الفرقان( ]ِبَما َصَبُروْا اْلُغْرَفَ ُأْوَلَاِئَ  ُيْجَزْوَن : )تعالى قالو

جنس كالجن  وتأمل كيف جزاءهم على هذه األقوال المتضمن  للخضاوع والاذل   :  والغرف 
واالستكان  هلل الغرف  والتحي  والسالم في مقابل  صبرهم على سوء خطاب الجاهلين لهام  

 . هلل ومالئكته عليهموا بذل  سالم اُلدُِّبَف
َوَمآ َأْمَواُلُكْم َواَل َأْواَلُدُكْم ِباّلِتي ُتَقّرُبُكْم ِعنَدَنا ُزْلَفَى ِإاّل َمْن آَمَن َوَعِمَل َصااِلحًا  : )قال تعالىو

 [ 30: سبأ( ]اْلُغُرَفاِت آِمُنوَنَفُأْوَلَاِئَ  َلُهْم َجَزآُء الّضْعِف ِبَما َعِمُلوْا َوُهْم ِفي 
ِفاي   َوَمَساِكَن َطّيَبً َيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوُيْدِخْلُكْم َجّناٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها األْنَهاُر : )الىقال تعو

 [ 11: الصف( ]َجّناِت َعْدٍن َذِلَ  اْلَفْوُز اْلَعِظيُم
 [ 11: لتحريما( ]َرّب اْبِن ِلي ِعنَدَ  َبْيتًا ِفي اْلَجّنِ )عن امرأة فرعون أنها قالت  وقال تعالى

تنبيه : وليسات  ، المساكن الطيب  فى جنات عدن ليست للوقاي  من الحّر أو البارد
وال تعاب وال  ، فإن الجن  ال حرَّ وال بارد فيهاا  ، وليست للحفظ والستر، يهارتاح أهلها فلي

متاع واالسات ، ج  والسرورُجعلت للبه، ا أخبر اهلل تعالىإنها مساكن طيب  كم، انكشاف فيها
، وتبساط فيها الوسائد والزرابى تكريمًا وإحسااناً ، غّير فيها األلوان فى كل آنتت، لحبوروا

َتَباَرَ  اْسُم َربِّاَ    وتمّد فيها الموائد فى كل األركان، ويأنس فيها ولّى اهلل باألهل والوالدان
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، حّر أو الباااارد المساكن الطيب  فى جنات عدن ليست للوقاي  من ال ِذي اْلَجَلاِل َواْلِإْكَراِم
وال تعب ، فإن الجن  ال حرَّ وال برد فيها، فظ والستروليست للح، يهاوليست ليرتاح أهلها ف

، جا  والسارور  ُجعلات للبه ، ا أخبار اهلل تعاالى  إنها مساكن طيب  كم، وال انكشاف فيها
تكريماًا  وتبسط فيها الوسائد والزرابى ، تتغّير فيها األلوان فى كل آن، واالستمتاع والحبور

َتَباَرَ   وتمّد فيها الموائد فى كل األركان، ويأنس فيها ولّى اهلل باألهل والوالدان، وإحسانًا
 ]08:الرحمن   [ .اْسُم َربَِّ  ِذي اْلَجَلاِل َواْلِإْكَراِم

إن  :قاال    أن النبي ( الثابت في الصحيحين أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنه حديث ) 
، كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في األفاق ن أهل الغرف من فوقهم، أهل الجن  يتراءو

يا رسول اهلل تل  منازل األنبياء ال يبلغها : قالوا.  من المشرق أو المغرب، لتفاضل ما بينهم
 . بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا باهلل وصدقوا المرسلين: )غيرهم، قال

تدلى للغروب وفي التمثيل به دون الكواكب المسامت  هو الذاهب الماضي الذي قد:  والغابر
 :هما  للرأس وهو أعلى فائدتان 

 .بعده عن العيون  أحدهما
 . ن لم تسامت العليا السفلىإأن الجن  درجات بعضها أعلى من بعض و والثاني 

 إن: قال   أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم رضي اهلل عنه بن أبي طالب  عليحديث ) 
 فقاال  أعرابي إليه فقام «ظهورها من وبطونها بطونها من ظهورها يرى» لغرفا لجن ا في
 بالليل هلل وصلى الصيام وأدام الطعام وأطعم الكالم أطاب لمن هي قال اهلل رسول يا هي لمن

 . نيام والناس
وانسايابها  .. إنها كالكواكب في علوها وتأللئها.. في مكان هذه الغرف: فتأمل أخي الكريم

أعدها اهلل للمؤمنين لما استعلوا عن الكفر والفجاور  .. نعم إنها عالي  شامخ ، ي الفضاءف
رفع اهلل قدرهم وأساكنهم  ، لما خضعوا هلل في الدنيا بفعل األوامر وتر  النواهي.. والفسق

لكن الاذين   :واقرأ إن شئت ا أخي الكريم ا قول اهلل جل وعال  . في تل  الغرف المتعالي 
 [ 10الزمر]  لهم غرف من فوقها غرف مبني  اتقوا ربهم

وإنها ليسيرة ،إن ثمنها تقوى اهلل وطاعته، يا عبد اهلل فإن سلع  اهلل غالي   :أخي الحبيب
فإناه لحماق   ، وهذا النعيم المقايم ، على من يسرها اهلل عليه ، واستبق هذا الخير العظيم
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ا عند اهلل من بديع الغارف اآلمنا    بم! أن يستبدل المرء هذه الدنيا وهذا الخراب، وغرور
: سابأ ( ]َفُأْوَلَاِئَ  َلُهْم َجَزآُء الّضْعِف ِبَما َعِمُلوْا َوُهْم ِفي اْلُغُرَفاِت آِمُنوَن: )قال تعالىالهنيئ  

30]  
تنبيه :فالرؤي  فى ، ال َتْنس أن قوانين الجن  ال تقااااس على قوانين وسنن الدنيا

وال يغااايب عنه من نعيمه شائ  ، اهلل يرى ما أمامه وما خلفه فولّى، الجن  ال حدود لها
َلا َمْقُطوَعٍ    «يرى ظااااهره من باطاانه وبااااطنه من ظاااهره «فى أى لحظه
 «فاااال النعيم مقطوع وال القدرة على التانّعم ممتنعا     ]33 :الواقعه [   َوَلا َمْمُنوَعٍ 

 .«ل  كله فى غداة واحدةيعطى للمؤمن من القوة ما يأتى على ذ
 خديجا   بشروا:قال   أن النبي ( الثابت في الصحيحين  ارضي اهلل عنه حديث عائش ) 

  .نصب ال و فيه صخب ال قصب من الجن  في ببيت
 :قال اإلمام النووي رحمه اهلل في شرح صحيح مسلم  ]*[

كالقصار   وفقصاب اللؤلاؤ المجا   المراد به : وقوله ببيت من قصب قال جمهور العلماء
القصب مان الجاوهر ماا    : المنيف، وقيل قصب من ذهب منظوم بالجوهر، قال أهل اللغ 

ويقال لكل مجوف قصب، وقد جاء في الحديث مفسرًا ببيت : استطال منه في تجويف، قالوا
المراد بالبيت هنا القصار، وأماا   : من لؤلؤة محياة وفسروه بمجوف ، قال الخطابي وغيره

د والخاء وهو الصوت المختلط المرتفع، والنصب المشق  والتعب ويقال الصخب فبفتح الصا
فيه نصب بضم النون وإسكان الصاد وبفتحهما لغتان حكاهما القاضاي وغياره كاالحزن    
والحزن والفتح أشهر وأفصح وبه جاء القرآن، وقد نصب الرجل بفتح النون وكسر الصاد 

 . إذا أعيا
من بنى مسجدا يبتغاي   :قال  أن النبي ( الصحيحينحديث عثمان ابن عفان الثابت في  )

   . به وجه اهلل بنى اهلل له مثله في الجن  
ما من عبد مسلم يصلي هلل  :قال  أن النبي ( حديث أم حبيب  الثابت في  صحيح مسلم ) 

 . عشرة ركع  تطوعا غير فريض  إال بنى اهلل له بيتا في الجن   يكل يوم اثنت
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من ثابر على   :قال  أن النبي ( ابت في  صحيحي الترمذي وابن ماج حديث عائش  الث)
اثنتي عشرة ركع  من السن  بنى اهلل له بيتا في الجن  أربع ركعات قبل الظهر و ركعتاين  

   . بعده و ركعتين بعد المغرب و ركعتين بعد العشاء و ركعتين قبل الفجر 
قاال    :قاال  أن النبي ( حيح البخاري حديث أبي هريرة  رضي اهلل عنه  الثابت في  ص)

ما لعبدي المؤمن عندي جزاٌء إذا قبضُت صفيه من أهل الدنيا ثام احتسابه إال   : اهلل تعالى 
 . الجن  
  خيام الجن: 

 
كماا  ،  فكذل  خيامها آللئ مجوف ، فكما أن غرفها كالكواكب الغائرة.. والجن  مساكن تتألأل
  :في الحديث اآلتي 

ِإنَّ : َقااَل      النَِّبايَّ أنَّ  (الثابت في صحيح مسالم  رضي اهلل عنه  موسى يأبحديث ) 
ِستُّوَن ِميًلا ِلْلُمْؤِمِن ِفيَهاا َأْهُلاوَن    اْلَجنَِّ  َلَخْيَمً  ِمْن ُلْؤُلَؤٍة َواِحَدٍة ُمَجوََّفٍ  ُطوُلَها ِلْلُمْؤِمِن ِفي

 ُهْم َبْعًضااْلُمْؤِمُن َفَلا َيَرى َبْعُض َيُطوُف َعَلْيِهْم

وكياف  .. تأمل بعين البصيرة وانظر كيف سيكون إعجاب  بها حين تدخلها  :أخي الحبيب
تكون نشوت  وسعادت  وأنت ساكنها وحول  الحور العين تستأنس بهن وتسامع غنااءهن   

وتنبه ا أخي الحبيب ا إلى  أن ثمن دخول  هو اإليمان الاذي يساتلزم     .. ولحنهن األخاذ
واعلم ا أخي الحبيب  ،بحانه بفعل الخيرات وتر  المنكرات والعبودي  هلل وحدهاالنقياد هلل س

أثاباه  ، ولم يزين له حب الشهوات من ذهب وفض ، ا أن المؤمن لما زهد في الدنيا بقلبه
 .اهلل على ذل  الورع و الزهد بأن أسكنه جنته

 قصور الجن:  

 
ال يعلم حسنها وبهاءها إال الاذي  ف.. أما قصور الجن  فهي من ذهب ولؤلؤ وزبرجد وفض 

 .خلقها وبناها سبحانه وتعالى
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دخلت الجن ، فإذا : قال   أن النبي ( الثابت في الصحيحين جابر رضي اهلل عنه حديث ) 
لرجل من قريش، فما منعني أن أدخله يا ابان  : لمن هذا؟ فقالوا: أنا بقصر من ذهب، فقلت

 وعلي  أغار يا رسول اهلل؟: قال(. الخطاب، إال ما أعلم من غيرت 
واطمع فيما عند اهلل من جنات ونعيم.. بادر بالطاعات قبل فوات األوان  :أخي الحبيب ..

 . وإنما أنت عابر سبيل.. فإنما الدنيا لحظات وثواني
 

 الجن   لمنازلهم ومساكنهم إذا دخلوا   أهل الجن معرففصٌل في: 
 
الجن   إذا دخلوالمنازلهم ومساكنهم    أهل الجن معرف: 

 
]*[ حادي األرواحقال ابن القيم رحمه اهلل تعالى في كتابه : 

*  َسَيْهِديِهْم َوُيْصاِلُح َبااَلُهمْ  *  َواّلِذيَن ُقِتُلوْا ِفي َسِبيِل الّلِه َفَلن ُيِضّل َأْعَماَلُهْم: )قال تعالى
 [ 6: 4محمد ( ] َوُيْدِخُلُهُم اْلَجّنَ  َعّرَفَها َلُهْم

يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم ال يخطئون كأنهم ساكنوها منذ خلقاوا ال  : مجاهد  قال
 .أحدا يستدلوا عليها 
في رواي  أبي صالح هم أعرف بمنازلهم من أهل الجن  إذا انصرفوا إلاى   وقال ابن عباس

 .منازلهم 
ياوم الجمعا    يعرفونها كما تعرفون بيوتكم في الدنيا إذا انصرفتم من  وقال محمد بن كعب

 . هذا قول جمهور المفسرين
قاال    أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري سعيد الخدري رضي اهلل عنه  يأبحديث ) 
يخلص المؤمنون من النار، فيحبسون على قنطرة بين الجن  والنار، فيقتص لبعضهم مان  :

في دخول الجن ، فوالاذي  بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا ُهذِّبوا وُنقُّوا أذن لهم 
 . ألحدهم أهدى بمنزله في الجن  منه بمنزله كان في الدنيانفس محمد بيده، 
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 الجن أهل الجن   كيفي  دخولفصٌل في : 

 
الجن أهل الجن   كيفي  دخول :  

 

ليادخلن  : قال  أن النبي ( الثابت في الصحيحين سهل بن سعد رضي اهلل عنه حديث )  
متما سكون آخذ بعضهم بابعض ال يادخل    ، أو سبعمائ  ألف ألفاتي سبعون أم الجن  من

 . أولهم حتى يدخل آخرهم ووجوههم على صورة القمر ليل  البدر
ْحِزَح َعِن النَّاِر َوُأْدِخَل اْلَجنَّاَ   َفَمْن ُز ، في صفوف كأنهم زحف مقدسإذًا فالدخول جماعي

يدخلون على منازل أولهم على صورة القمر ليل  أربع عشر، [ 181:آل عمران]  َفَقْد َفاَز
 :كما في الحديث اآلتي  هكذا تدريجياًَعلى صورة الكواكب الدري ، ثم بعدها في البياض،  ثم
 
إن أول : قاال    أن النباي  ( الثابت في الصاحيحين  هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث ) 

زمرة يدخلون الجن  على صورة القمر ليل  البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في 
أمشااطهم الاذهب،    السماء إضاءة، ال يبولون وال يتغوطون، وال يتفلون وال يمتخطاون، 

وأزواجهم الحور العاين،   ااأللنجوج، عود الطيب   اورشحهم المس ، ومجامرهم األلوة  
 . على صورة أبيهم آدم، ستون ذراعا في السماءعلى خلق رجل واحد، 

 
 عد اهلل تعالى فيه ألهلها أسوق الجن  و ما فصٌل في: 

 
 عد اهلل تعالى فيه ألهلها أسوق الجن  و ما: 

 
إن فاي الجنا    : قال   أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم أنس رضي اهلل عنه حديث ) 

لسوقا يأتونها كل جمع  فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيازدادون حسانا   
وجماال فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجماال فيقول لهم أهلوهم واهلل لقد ازددتام  

 . لون وأنتم واهلل لقد ازددتم بعدنا حسنا وجماالبعدنا حسنا وجماال فيقو



 « َّارَهْدُي الَنبي الُمْخَتار في َوْصِف الَجنَِّة والن»      

َخاَف الَفْوت« » َمْن َأْيَقَن الَمْوت 113 

ِإنَّ ِفي اْلَجنَِّ  : قال  أن النبي  (الثابت في السلسل  الصحيح   رضي اهلل عنه حديث أنس)
ِهِهُم ُسوًقا َيْأُتوَنُه ُكلَّ ُجُمَعٍ  ِفيِه ُكْثَباُن اْلِمْسِ  ، َفَتِهيُج ِريُح َشَماٍل َفَتْحِثي َأْو َفَتْسِفي ِفي ُوُجو

َقْد َزاَدُكُم اللَُّه َبْعَدَنا َأِو اْزَدْدُتْم َبْعَدَنا ُحْسًنا َوَجَمااًل ، : اْلِمْسَ  ، َفَيْأُتوَن َأْهِليِهْم ، َفَيُقوُلوَن َلُهْم 
 . َوَأْنُتْم َقْد َزاَدُكُم اللَُّه َبْعَدَنا ُحْسًنا َوَجَمااًل: َفَيُقوُلوَن َلُهْم 

 في إن: قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الترغيب والترهيب هرضي اهلل عن حديث أنس)
 بياوتهم  فيادخلها  ريحا اهلل فيبعث إليها ويجتمعون إليها يخرجون مس  كثبان لسوقا الجن 
 أيضاا  ازددتم قد ألهليهم فيقولون بعدنا حسنا ازددتم قد إليهم رجعوا إذا أهلوهم لهم فيقول
 . بعدنا حسنا

 
 همِقُلُخم َوِهِقْلالجن  في َخ أهلصف  فصٌل في : 

 
  همِقُلُخم َوِهِقْلالجن  في َخ أهلصف : 

 
 مِهِقْلالجن  في َخ أهلصف  أواًل : 

 
ين، أبناء ثالثاين، أو ثاالث وثالثاين، علايهم     لَِّحَكُم ًاَدْرُم ًاَدْر، ُجالجن   أهل الجنِ  يدخل

المغرب، ولو أن ما يقل ظفر مماا  التيجان، وإن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق و
وات واألرض، ولو أن رجال من أهل الجن  افي الجن  بدا، لتزخرفت له ما بين خوافق السم

 .ضوَء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم ضوءهاطلع فبدا سواره، لطمس 
وإذا فتحت الجن  أبوابها دخلت أول زمرة على صورة القمر ليل  البادر، والاذين يلاونهم    

شد كوكب دري في السماء إضاءة، قلوبهم على قلب واحد، ال اختالف بينهم وال تباغض، كأ
يسبحون اهلل بكرة وعشيا، ال يسقمون فيها وال يموتون، وال ينزفاون، وال يبولاون، وال   
يتغوطون، وال يمنون، وال يمتخطون، وال يتفلون، آنيتهم من الذهب والفض ، وأمشااطهم  

ة، ورشحهم المس ، أزواجهم الحور العين، أخالقهم على خلق رجل الذهب، ومجامرهم األلّو
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واحد، على صورة أبيهم آدم، ستون ذراعًا في السماء، وبجمال يوساف، وقلاب أياوب،    
 .وُعْمر عيسى، وُخُلق محمد، عليهم جميعًا الصالة والسالم

هما لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين، على كل زوج  سبعون حل ، يرى مخ ساوق 
 .من وراء لحومهما وحللهما، كما يرى الشراب األحمر في الزجاج  البيضاء

إن أول : قاال    أن النباي  ( الثابت في الصاحيحين  هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث ) 
زمرة يدخلون الجن  على صورة القمر ليل  البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في 

يتغوطون، وال يتفلون وال يمتخطاون، أمشااطهم الاذهب،    السماء إضاءة، ال يبولون وال 
وأزواجهم الحور العاين،   ااأللنجوج، عود الطيب   اورشحهم المس ، ومجامرهم األلوة  

 . على صورة أبيهم آدم، ستون ذراعا في السماءعلى خلق رجل واحد، 
عارض  والمراد تساويهم في الطول وال «على صورة أبيهم آدم، ستون ذراعا في السماء»

ل ولهذا فسره بقوله على صورة أبايهم آدم علياه   اوالسن وإن تفاوتوا في الحسن والجم
 . السالم ستون ذراعا في السماء

 أن:قاال   أن النباي  ( الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنه جبل بن معاذحديث ) 
 أو ثالثاين  أبناء ينِلَحَكُم ًاَدْرُم َاَدْرُج الجن  الجن  أهل يدخل قال وسلم عليه اهلل صلى النبي
 . سن  وثالثين ثالث
 . الذي ال شعر على جسده األجرد :َاَدْرُج
 . جمع أمرد وهو الشاب الذي لم تنبت لحيته المرد :ًاَدْرُم

]*[ حادي األرواحقال ابن القيم رحمه اهلل تعالى في كتابه : 
هم بحياث ال يبولاون وال   إن اهلل تعالى ينشئ أهل الجن  نشأة المالئك  أو أكمل من نشاأت 

، مون التسبيح وال يهرمون على تطاول األحقاب وال تنمو أبدانهمامون ويلهيتغّوطون وال ين
  .بل القدر الذى الذى ُجعلوا عليه الزم أبدًا

تنبيه : أتراب أي في سن واحد لايس   بأنهنوكذل  وصف اهلل سبحانه وتعالى نساءهم
نه أبلاغ  إطول والعرض والسن من الحكم  ما ال يخفى ففيهن العجائز والشواب وفي هذا ال

اآلت اللذة وباجتماع األمرين يكاون   ِمَظِعَووأكمل في استيفاء اللذات ألنه أكمل سن القوة 
وال يخفى التناسب الاذي   ،كمال اللذة وقوتها بحيث يصل في اليوم الواحد إلى مئ  عذراء 
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ى اآلخر فات االعتدال وتناسب الخلق  يصير فإنه لو زاد أحدهما عل بين هذا الطول والعرض
 . طوال مع دق  أو غلظا مع قصر وكالهما غير مناسب واهلل أعلم

 همِقُلالجن  في ُخ أهلصف  ثانيًا : 

 
وهاي صاورة آدم علياه    ، قد جعل اهلل أهل الجن  في أكمل صورة خلاق عليهاا البشار   

وكما جمل اهلل صاورهم  . نعيم الخالدوما ذل  إال لتكمل سعادتهم وغبطتهم في ذل  ال،السالم
  : كما في الحديث اآلتي : فقد جمل أخالقهم فكان أهل الجن  على خلق رجل واحد

إن أول : قاال    أن النباي  ( الثابت في الصاحيحين  هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث ) 
دري في  زمرة يدخلون الجن  على صورة القمر ليل  البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب

السماء إضاءة، ال يبولون وال يتغوطون، وال يتفلون وال يمتخطاون، أمشااطهم الاذهب،    
وأزواجهم الحور العاين،   ااأللنجوج، عود الطيب   اورشحهم المس ، ومجامرهم األلوة  

 . على صورة أبيهم آدم، ستون ذراعا في السماء على خلق رجل واحد،
 أحد من ما : قال أن النبي  (ي السلسل  الصحيح  الثابت ف رضي اهلل عنه حديث المقدام)

 كان فإن ، سن  ثالثين ابن بعث إال ا ذل  بين فيما الناس وإنما ا هرما وال سقطا يموت
 أهل من كان ومن ، أيوب وقلب ، يوسف وصورة ، آدم نسخ  على كان الجن  أهل من
  . كالجبال فخموا أو ، عظموا النار

ومحبا   .. حياة كلها مودة وصفاء وألف  وإخااء .. وما ألذ عيشها.. فما أعذب تل  الحياة
   [14: الحج( ]َوُهُدَوْا ِإَلى الّطّيِب ِمَن اْلَقْوِل: )قال تعالى، وصدق ووفاء

 [11: الغاشي ( ] اّل َتْسَمُع ِفيَها اَلِغَيً : )قال تعالى و
[   40الحجار  ] ( انًا َعَلَى ُسُرٍر ّمَتَقاِبِليَنَوَنَزْعَنا َما ِفي ُصُدوِرِهم ّمْن ِغّل ِإْخَو: )قال تعالى و

وإنما هاو مجتماع يساوده    ، وال بغض وال حسد وال تشاجر وال حروب. فال نكد وال شقاء
 . الهدوء والسكين  واأللف  والرحم 
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 ِسُن أهِل الجن  فصٌل في: 

 
  ِسُن أهِل الجن: 

 
 أن:قاال   أن النباي  ( يح الترمذي الثابت في صح رضي اهلل عنه جبل بن معاذحديث ) 

 أو ثالثاين  أبناء ينِلَحَكُم ًاَدْرُم َاَدْرُج الجن  الجن  أهل يدخل قال وسلم عليه اهلل صلى النبي
 . سن  وثالثين ثالث

 
 تحف  أهل الجن  إذا دخلوها فصٌل في: 

 
 تحف  أهل الجن  إذا دخلوها: 

 
كنت قائماا  : قال  (الثابت في صحيح مسلم ه ثوبان مولى رسول اهلل رضي اهلل عنحديث ) 

عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السالم علي  يا محمد 
فدفعته دفع  كاد يصرع منها فقال لم تدفعني فقلت أال تقول يا رسول اهلل فقال اليهودي إنما 

ى اهلل عليه وسلم إن اسامى محماد   ندعوه باسمه الذي سماه به أهله فقال رسول اهلل صل
الذي سماني به أهلي فقال اليهودي جئت أسأل  فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسالم  
أينفع  شيء إن حدثت  قال أسمع بأذني فنكت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعود معاه  

! <اوات يوم تبدل األرض غير األرض والسام > !فقال سل فقال اليهودي أين يكون الناس 
فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هم في الظلم  دون الجسر قال فمن أول الناس إجازة 

قال زيادة كبد النون قال فما تحفتهم حين يدخلون الجن  قال فقراء المهاجرين قال اليهودي 
 فما غذاؤهم على أثرها قال ينحر لهم ثور الجن  الذي كان يأكل من أطرافها قال فما شرابهم
عليه قال من عين فيها تسمى سلسبيال قال صدقت قال وجئت أسأل  عن شايء ال يعلماه   
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أحد من أهل األرض إال نبي أو رجل أو رجالن قال ينفع  إن حدثت  قال أسمع بأذني قاال  
جئت أسأل  عن الولد قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعال مني الرجل 

ن اهلل وإذا عال مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن اهلل قال اليهودي لقاد  مني المرأة أذكرا بإذ
صدقت وإن  لنبي ثم انصرف فذهب فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لقد سألني هاذا  

 . عن الذي سألني عنه ومالي علم بشيء منه حتى أتاني اهلل به
 ؟ زيادة كبد الحوتما معنى : مسأل  

 . قطع  المنفردة المتعلق  بكبد الحوت ، وهي أطيبها وألذهاال :زيادة كبد الحوت 
سمع عباد اهلل بان ساالم     :قال (الثابت في صحيح البخاري أنس رضي اهلل عنه حديث ) 

بقدوم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو في أرض يحترف، فأتى النبي صلى اهلل علياه  
فما أول شرط الساع ، وما أول طعاام   :إني سائل  عن ثالث ال يعلمهن إال نبي: وسلم فقال

جبريال؟  : قال(. أخبرني جبريل آنفا: )أهل الجن ، وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال
ُقْل َمن َكاَن َعُدّوًا ّلِجْبِرياَل  : )ذا  عدو اليهود من المالئك ، فقرأ هذه اآلي : قال(. نعم: )قال

أما أول أشراط الساع  فنار تحشر الناس من [. 00: البقرة( ]ِن الّلِهَفِإّنُه َنّزَلُه َعَلَى َقْلِبَ  ِبِإْذ
، وإذا سبق مااء الرجال   وأما أول طعام أهل الجن  فزيادة كبد حوتالمشرق إلى المغرب، 

أشهد أن ال إله إال اهلل، وأشاهد  : قال(. ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعت
اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلماوا بإساالمي قبال أن    إن ، أن  رسول اهلل، يا رسول اهلل

أي رجال عباد اهلل   : )تسألهم يبهتوني، فجاءت اليهود، فقال النبي صلى اهلل عليه وسالم 
أرأيتم إن أسلم عباد اهلل بان   : )قال. خيرنا وابن خيرنا، وسيدنا وابن سيدنا: قالوا(. فيكم
أشهد أن ال إله إال اهلل، وأن محمدا : اهلل فقال أعاذه اهلل من ذل ، فخرج عبد: فقالوا(. سالم

 .فهذا الذي كنت أخاف يا رسول اهلل: شرنا وابن شرنا، وانتقصوه، قال: فقالوا. رسول اهلل
 

 ريح الجن  ومن مسيرة كم ينشقفصٌل في : 
 
ريح الجن  ومن مسيرة كم ينشق : 
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،  وب تحرم صاحبها رائح  الجن وأن بعض الذن،وجاءت السن  بإثبات ذل ،للجن  ريٌح طيب 
سامع  مسامعا   من بعين البصيرة وأْمِعِن النظر فيها واجعل لها   ديث اآلتياحوتأمل في األ

 .  ، ودرر الفرائد غرر الفوائدمن  ا  بما فيهموِقعًا عسى اهلل أن ينفع  وفي قلب
م أرهماا  صنفان من أهل الناار لا  :  قال أن النبي ( حديث أبي هريرة في صحيح مسلم)
 ماائالتٌ  عاريااتٌ  كاسياٌت كأذناب البقر يضربون بها الناس و نساٌء ياٌطمعهم ِس رجاٌل : 

هاا  المائل  ال يدخلن الجن  و ال يجدن ريحهاا و إن ريحَ  ِتْخالُب كأسنمِ  رءوسهنَّ مميالٌت
   . وجد من مسيرة كذا و كذا تل
 . ت السنامينواحدتها البختي  وهى الناق  طويل  العنق ذا :البخت  
قال   أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري  عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهماحديث ) 
 (.من قتل معاهدا لم يرح رائح  الجن ، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما :
 مان : قاال   أن النبي ( الثابت في السلسل  الصحيح   رضي اهلل عنه حديث أبي هريرة)

 مائ  مسيرة من توجد الجن  ريح وإن ، الجن  رائح  يرح لم ، حقها بغير هدةمعا نفسا قتل
  . عام
 :قال  أن النبي ( الثابت في صحيح النسائي  رضي اهلل عنهَأِبي َبْكَرَة حديث ) 

َجنَِّ  َلُيوَجُد ِمْن َمِسايَرِة  َمْن َقَتَل َنْفًسا ُمَعاَهَدًة ِبَغْيِر َحقَِّها َلْم َيَرْح َراِئَحَ  اْلَجنَِّ  ، َوِإنَّ ِريَح اْل
 .ِماَئِ  َعاٍم

 مان  أال: قال  أن النبي ( الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنهحديث أبي هريرة ) 
 وإن الجنا   رائحا   يرح فال اهلل بذم  أخفر فقد رسوله وذم  اهلل ذم  له معاهدا نفسا قتل

 . خريفا سبعين مسيرة من ليوجد ريحها
تنبيه :إن ف، ت التى ُيشم منها رائح  الجن ار المسافالف بين هذه األحاديث فى ذكخ ال

  إن رائحا فا   ب درجتاه سا ذل  يكون بحسب الجنات التى يدخلها المؤمن بقدر عمله وح
لذل  تتفاوت الروائح واألبعاد الى ، وق رائح  أدنى أهل الجن  منزل الفااردوس األعلى تف

  .تشم منها
]*[حادي األرواححمه اهلل تعالى في كتابه قال ابن القيم ر : 
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قااد أشهد اهلل سبحانه عباده فى هذه الدار آثارًا من آثار الجن  وأنموذجًا منهااا مان  
والنعايم  ، والفاكها  الحسان   ، والمناظر البهي ، واللذات المشتااهاة، الرائح  الطيااب 

  .والسرور
ى الدنيااا تشّمه األرواح أحيانًا ال ريح يوجد منهااا ف :وريح الجن  نوعااان :وقااال

واهًا لريح الجن  أجاده دون   «يوم أحد  تدركه كل العااباد كما قال أحد أصحاب النبى 
وريح يدر  بحاس  الشم لألبادان كاااما تشام     :قااال، رواه البخارى ومسلم [ «أحد

ذا الذى وجاده  وه، وهذا يدركه من شاء اهلل من أنبيائه ورسله، روائح األزهار وغاايرها
  . ]أنس بن النضر يوم أحد 

تنبيه : إنها مساافات يفاوت   ، وال بسرع  الضوء، مسافات اآلخرة ال يقاس باألمتار
فإذا كنا فى الدنيا قد آمنا أن  فهي فوق ما يخطر ببال أو يدور في الخيال ،  ،الخيال إدراكها

َأَنا آِتيَ  ِباِه َقْباَل َأْن      :االممخلوًقاا قال لسيدنا سليمان النبى عليااه الصالة والسا
، أقل من غمضا  عاين   يوأحضر عرش بلقيس فعاًل ف  ] 40 :النمل [  َيْرَتدَّ ِإَلْيَ  َطْرُفَ 

أسرى باه إلاى بيات     كما أننا آمنا كما آمن أبو بكر الصديق رضى اهلل عنه أن النبى  
ا رأى وعاد وفراشاه لام   وأعرج به إلى آفاااق سدرة المنتهى ثم رأى مااا، المقدس

 .(كن فيكون)فكيف ال نؤمن بمسافات ، يبرد
 

 األذان الذي يؤذن به مؤذن الجن فصٌل في : 
 
 األذان الذي يؤذن به مؤذن الجن : 

 
ينادي : قال   أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث ) 

ن لكم أن تحيوا فال تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا مناد إن لكم أن تصحوا فال تسقموا أبدا وإ
َوُنوُدَوْا ) :فال تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فال تبأسوا أبدا فذل  قوله عز وجل قال تعالى

 [ 43: األعراف( ]َأن ِتْلُكُم اْلَجّنُ  ُأوِرْثُتُموَها ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن
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في َقْوِلِه : قال  أن النبي ( في صحيح الترمذي الثابت  ُصَهْيٍب رضي اهلل عنهحديث ) 
ِإّن َلُكْم ِعْنَد اهلل  َناَدى ُمَناٍدِإَذا َدَخَل َأْهُل اْلَجّنِ  اْلَجّنَ ، »: قاَل{ ِلّلِذيَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوِزَياَدٌة}

ْدِخْلَنا اْلَجّنَ ؟ َقاُلوا َبَلى، َفينكشُف َمْوِعدًا، َقاُلوا َأَلْم ُيَبّيْض ُوُجوَهَنا َوُيَنّجيَنا ِمَن الّناِر َوُي
 .«ِر ِإَلْيِهَظَفَواهلل َما َأْعَطاُهْم َشْيئًا َأَحّب ِإَلْيِهْم ِمَن الن: اْلِحَجاُب، قاَل

إن  :قال   أن النبي  (الثابت في الصحيحين أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنه حديث ) 
: في يدي ، فيقول لبي  ربنا وسعدي  والخير: لونيا أهل الجن ، فيقو: اهلل يقول ألهل الجن 
لم تعط أحدا من خلق ؟  وما لنا ال نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما: هل رضيتم؟ فيقولون

أحل عليكم : من ذل ؟ فيقول وأي شيء أفضل: أال أعطيكم أفضل من ذل ؟ فيقولون: فيقول
 . رضواني فال أسخط عليكم بعده أبدا

كهيئ  كبٍش أملح فينادي يؤتى بالموت  :قال  أن النبي ( حيحينحديث أبي سعيد في الص)
هل تعرفون هذا ؟ فيقولون نعم هاذا   فيشرئبون وينظرون فيقول   ! يا أهل الجن    :  مناٍد

هال   فيشرئبون وينظارون فيقاول     ! يا أهل النار   :  يناديثم  الموت وكلهم قد رآه ، 
ياا أهال الجنا     : ثم يقول فيذبح  وكلهم قد رآه ، تعرفون هذا ؟ فيقولون نعم هذا الموت 

َوَأْنِذْرُهْم َيْوَم اْلَحْساَرِة ِإْذ  : )تعالى خلوٌد فال موت ثم قرأ قوله خلوٌد فال موت ويا أهل النار 
   . [30: اآلي  -مريم : سورة( ]ُقِضَي األْمُر َوُهْم ِفي َغْفَلٍ  َوُهْم اَل ُيْؤِمُنوَن

 . د عنقهيرفع رأسه ويم :يشرئب 
]*[ حادي األرواحقال ابن القيم رحمه اهلل تعالى في كتابه : 
وإن كان بين الجن  والنار فهو يبلغ جميع أهل الجن  والنار ولهم فيها نداء  وهذا األذان 

آخر يوم زيارتهم ربهم تبار  وتعالى يرسل إليهم ملكا فيؤذن فيهم بذل  فيتسارعون إلى 
 .مع  إليها وذل  في مقدار يوم الجمع  الزيارة كما يؤذن مؤذن الج

 

 أشجار الجن  وبساتينها وظاللهافصٌل في : 
 

أشجار الجن  وبساتينها وظاللها : 
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فأشجارها ال ، وغرائب األطيار، ووفرة طيب الثمار، كثرة األشجار، ومن نعيم الجن  الخالد
، انسياب أركانها وأعوادهايقدر قدرها إال الذي خلقها ، من كثرة أغصانها وطول عمودها و

ولقد أودع اهلل فيها من جمال الشكل وحسن المنظر وبهاء اللون ورونق المظهر وامتداد 
 .الظل وطيب الثمار ماال يخطر على بال أو يدور في الخيال 

يغشاها ألوان بعد ألوان ال نهاي  ، من يواقيت منّوع ، من أنواع شتَّىالجن  أشجااار 
تهب ريح الجن  فتصفق األوراق بأصوات لم ، تتغّير األلوان بغير أسباب،  أللوانها وبهجتها

، فيتنّعم الرائى، ه األلسن فَترُدها طيور وعجائب بجمال وَرَوْق ال تص، تسمع الخالئق بمثلها
َوَداِنَيً  َعَلْيِهْم  اُمتَِّكِئيَن ِفيَها َعَلى اْلَأَراِئِ  َلا َيَرْوَن ِفيَها َشْمًسا َوَلا َزْمَهِريًر والسامع، واآلكل

 ] 14، 13:األنسان[ ا ِظَلاُلَها َوُذلَِّلْت ُقُطوُفَها َتْذِليًل
*  َوَطْلٍح ّمنُضوٍد*  ِفي ِسْدٍر ّمْخُضوٍد*  َوَأْصَحاُب اْلَيِميِن َمآ َأْصَحاُب اْلَيِميِن: )قال تعالىو
: 10الواقع  ( ]اّل َمْقُطوَعٍ  َواَل َمْمُنوَعٍ *  َوَفاِكَهٍ  َكِثيَرٍة*  َوَمآٍء ّمْسُكوٍب*  َوِظّل ّمْمُدوٍد*

33] 
والمخضود الذي قد خضد شوك  أي نزع وقطع فال شو  فيه وهذا قول :  ِفي ِسْدٍر ّمْخُضوٍد

 .بن عباس ومجاهد ومقاتل وقتادة وأبي األحوص وقسام  بن زهير وجماع  
 .وز فأكثر المفسرين قالوا إنه شجرة الم:  َوَطْلٍح ّمنُضوٍد

 :  َوِظّل ّمْمُدوٍد
ِإنَّ ِفي اْلَجنَِّ  : َقاَل   النَِّبيِّأنَّ ( الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث ) 

 . {َوِظلٍّ َمْمُدوٍد}َلَشَجَرًة َيِسيُر الرَّاِكُب ِفي ِظلَِّها ِماَئَ  َسَنٍ  َواْقَرُءوا ِإْن ِشْئُتْم 
أن النبي  (الثابت في صحيح الترغيب والترهيب  رضي اهلل عنهِريِّ َِبي َسِعيٍد اْلُخْد أحديث )
  َفَقاَل " . ُعِرَضْت َعَليَّ اْلَجنَُّ  َفَذَهْبُت َأَتَناَوُل ِمْنَها ِقْطًفا ُأِريُكُموُه َفِحيَل َبْيِني َوَبْيَنُه "  : قال

 " .َكَأْعَظِم َدْلٍو َفَرْت ُأمَُّ  َقطُّ : " َنِب ؟ َقاَل َيا َرُسوَل اللَِّه ، َما َمَثُل اْلَحبَِّ  ِمَن اْلِع: َرُجٌل 
 إناء ُيستقى به من البئر ونحوه  :الدلو  

 . بمعنى أبدا :قط 
 

  :كما في الحديث اآلتي وأشجار الجن  ساقها من ذهب 
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ي َما ِف: َقاَل   النَِّبيِّأنَّ ( الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنهحديث أبي هريرة ) 
 .اْلَجنَِّ  َشَجَرٌة ِإلَّا َوَساُقَها ِمْن َذَهٍب

 :كما في الحديث اآلتي  أكمامها من تخرج الجن  أهل ثياب طوبى شجرةومن أشجار الجن  
 
 :َقاَل   النَِّبيِّأنَّ  (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه  سعيد الخدري يأبحديث ) 

  . َنٍ ، ِثَياُب َأْهِل اْلَجنَِّ  َتْخُرُج ِمْن َأْكَماِمَهاُطوَبى َشَجَرٌة َمِسيَرَة ِماَئِ  َس
 .وهو جمع فنن وهو الغصن [ 48: الرحمن( ]َذَواَتآ َأْفَناٍن: )وقال تعالى

 [ 68: الرحمن( ]ِفيِهَما َفاِكَهٌ  َوَنْخٌل َوُرّماٌن: )قال تعالىو
 : قاال  (هيب موقوفًا الثابت في صحيح الترغيب والتر عنهما اهلل رضي عباس ابنحديث )

 منهاا  الجنا   ألهل كسوة وسعفها أحمر ذهب وكربها خضر زمرد من جذوعها الجن  نخل
 وألين العسل من وأحلى اللبن من بياضا أشد والدالء القالل أمثال وثمرها وحللهم مقطعاتهم

 . عجم فيها ليس الزبد من
كنت   «: قال (ل  الصحيح الثابت في السلس رضي اهلل عنهتب  ابن عابد السلمى حديث ع)

يا رسول اهلل أسمع  تذكر فى الجن  شاجرة ال   :فجاء أعرابى فقال  جالسًا مع رسول اهلل
إن اهلل جعال مكاان كال     : فقال رسول، ا يعني الطلح ا    أعلم شجرة أكثر شوكًا منها

 ييعنا  ا الملبود التيس خصي  ثلم ( الجن  في الطلح شجرة من يعني) شوك  منها ثمرة 
  . «فيها سبعون لونًا من الطعام ال يشبه لون آخر ، ا  المخصي

أن  (الثابت في صاحيح الترغياب والترهياب     رضي اهلل عنهَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ  أحديث ) 
" . ي َوَبْيَنُه ُعِرَضْت َعَليَّ اْلَجنَُّ  َفَذَهْبُت َأَتَناَوُل ِمْنَها ِقْطًفا ُأِريُكُموُه َفِحيَل َبْيِن"  : قال  النبي 

 " .َكَأْعَظِم َدْلٍو َفَرْت ُأمَُّ  َقطُّ : " َيا َرُسوَل اللَِّه ، َما َمَثُل اْلَحبَِّ  ِمَن اْلِعَنِب ؟ َقاَل : َفَقاَل َرُجٌل 
 إناء ُيستقى به من البئر ونحوه  :الدلو  

 . بمعنى أبدا :قط 
كيف ستكون نشوت  ، شجارتصور نفس  وأنت تمل  واحدة من تل  األ :أخي الحبيب

فمنها أشجار ، عديدة ومتنوع ، وكيف وهي أشجار كثيرة، وكيف سيكون سرور  وفرحت 
وال تظن أخي ، الرمان ومنها أشجار العنب ومنها أشجار السدر ومنها أشجار الطلح
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بل إن فواكه اآلخرة ال تشبه ، أن هذه الفاكه  هي نفسها التي نراها في الدنيا، الحبيب
 .الدنيا سوى في االسم فقط كما صح ذل  عن ابن عباس رضي اهلل عنه  فواكه

قد تشابهت . في كل حال  00ممتدة الظالل 00وافرة الخضرة  إنها أشجارها دائم  العطاء
وهذا من لطائف نضجها وعجائب قدرة اهلل . بيد أن كنهها ومذاقها يختلف، أشكال ثمارها
ُقوْا ِمْنَها ِمن َثَمَرٍة ّرْزقًا َقاُلوْا َهَاَذا اّلِذي ُرِزْقَنا ِمن َقْبُل ُكّلَما ُرِز) قال تعالى، في إبداعها

 [ 11: البقرة( ]َوُأُتوْا ِبِه ُمَتَشاِبهًا َوَلُهْم ِفيَهآ َأْزَواٌج ّمَطّهَرٌة َوُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن
ما إن ظلها ليسير فيه الراكب مائ  عام وما يقطعه ومن تل  األشجار. 
إن في  : قال   أن النبي ( الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأب حديث) 

] . {وظل ممدود}: الجن  لشجرة، يسير الركب في ظلها مائ  سن ، واقرؤوا إن شئتم
 [  30الواقع  

  ِعنَد ِسْدَرِة *  َوَلَقْد َرآُه َنْزَلً  ُأْخَرَى: )قال تعالى :ومن تل  األشجار سدرة المنتهى
 [ 11: 13النجم ( ]ِعنَدَها َجّنُ  اْلَمْأَوَى*  ُمنَتَهَىاْل
قال ا حديث   أن النبي ( الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث ) 

، حتى انتهى إلى سدرة المنتهى ونبقها فالل هجر -جبريل: أي-ثم انطلق بي:"اإلسراء ا 
ثم ، ألم  فغشيها ألوان ال أدري ما هيتكاد الورق  تغطي هذه ا، وورقها مثل آذان الفيل 

 " .   فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المس ، أدخلت الجن 
 ومن تل  األشجار ما يخرج منها ثياب أهل الجن : 
 :َقاَل   النَِّبيِّأنَّ  (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه  سعيد الخدري يأبحديث ) 

  . َسَنٍ ، ِثَياُب َأْهِل اْلَجنَِّ  َتْخُرُج ِمْن َأْكَماِمَهاَشَجَرٌة َمِسيَرَة ِماَئِ  
أن سيقانها من الذهب  ومما يزيد أشجار الجن  بهاء وجمااًل: 
 في ما: قال  أن النبي ( الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنهحديث أبي هريرة ) 

 . ذهب من وساقها إال شجرة الجن 
في الدنيا بذكر اهلل ،ا وما أبهى أشجارها فطوبى لمن أحسن غراسهاما ألذ ثماره.. اهلل أكبر 

 . وتهليله تسبيحه وحمده وتكبيره
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لقيت  :قال  أن النبي ( رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي  بن مسعوداحديث ) 
إبراهيم ليل  أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمت  مني السالم وأخبرهم أن الجن  طيب  الترب  

 . سبحان اهلل والحمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكبر  الماء وأنها قيعان وأن غراسها عذب
 . جمع قاع وهي األرض المستوي  الخالي  من الشجر :قيعان

 .ما يستر األرض من البذر ونحوه :غراس جمع غرس وهو
من : ل قا  أن النبي ( ما الثابت في السلسل  الصحيح  رضي اهلل عنهحديث ابن عباس )

شجرة في  اهلل والحمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكبر غرس اهلل بكل واحدة منهن قال سبحان
 . الجن 

وما ، بساتين األشجار بأسهل األذكار فهي كلمات خفيف  سهل : أيها األ  الكريم.. فاغرس
الغافلون  مساكين هؤالء. المشتغلين بلغو الكالم وربما الهذر الحرام، أكثر الغافلين عنها
ولم يزل يلهيهم طول األمل ،فاشتغلوا به ونسوا حظهم في اآلخرة، شغلهم غراس الدنيا

 . حتى باغتهم الموت ، وحب الدنيا
وتأمال فاي الحاديث     فإن أهل الجن  يرغبون في الزرع، ومع كثرة أشجار الجن  وثمارها

 :اآلتي بعين البصيرة 
 ، َكاَن َيْوًما ُيَحادِّثُ  َأنَّ النَِّبيَّ ( الصحيحين الثابت في هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث ) 

 َأَلْساَت  َوِعْنَدُه َرُجٌل ِمْن َأْهِل اْلَباِدَيِ  َأنَّ َرُجًلا ِمْن َأْهِل اْلَجنَِّ  اْسَتْأَذَن َربَُّه ِفي الزَّْرِع َفَقاَل َلُه
َفَبَذَر َفَباَدَر الطَّْرَف َنَباُتُه َواْسِتَواُؤُه َواْسِتْحَصاُدُه  ِفيَما ِشْئَت َقاَل َبَلى َوَلِكنِّي ُأِحبُّ َأْن َأْزَرَع َقاَل

 َواللَِّه َلاا  َفَكاَن َأْمَثاَل اْلِجَباِل َفَيُقوُل اللَُّه ُدوَنَ  َيا اْبَن آَدَم َفِإنَُّه َلا ُيْشِبُعَ  َشْيٌء َفَقاَل اْلَأْعَراِبيُّ
ا َفِإنَُّهْم َأْصَحاُب َزْرٍع َوَأمَّا َنْحُن َفَلْسَنا ِبَأْصَحاِب َزْرٍع َفَضِحَ  النَِّبيُّ َتِجُدُه ِإلَّا ُقَرِشيًّا َأْو َأْنَصاِريًّ

. 
الجن  زرعا وذل  البذر منه وهذا أحسن أن تكون األرض معمورة  وهذا يدل على أن في

 .بالشجر والزرع 
 

 وتعداد أنواعها وصفاتها الجن  ثمارفصٌل في : 
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اد أنواعها وصفاتهاوتعد الجن  ثمار : 

 
َوَبّشِر اّلِذين آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الّصاِلَحاِت َأّن َلُهْم َجّناٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها األْنَهاُر : )قال تعالى

ًا َوَلُهْم ِفيَهآ ُكّلَما ُرِزُقوْا ِمْنَها ِمن َثَمَرٍة ّرْزقًا َقاُلوْا َهَاَذا اّلِذي ُرِزْقَنا ِمن َقْبُل َوُأُتوْا ِبِه ُمَتَشاِبه
 [ 11: البقرة( ]َأْزَواٌج ّمَطّهَرٌة َوُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن

 .أي شبيهه ونظيره ال عينه (:  َهَاَذا اّلِذي ُرِزْقَنا ِمن َقْبُل)وقولهم 
 ( :َوُأُتوْا ِبِه ُمَتَشاِبهًا )ما معنى قوله تعالى : مسأل  

]*[كله ال رذل  خياٌرأي ( :َوُأُتوْا ِبِه ُمَتَشاِبهًا ) رحمه اهلل تعالى في قوله تعالى قال الحسن
ال وقال قتادة خيار ، ذل رألم تروا إلى ثمر الدنيا كيف تسترذلون بعضه وأن ذل  ليس فيه 

وعلى هذا ، بن جريح وجماع  امنها وكذل  قال  منها ويرذل ىينقن ثمار الدنيا إرذل فيه ف
 .فالمراد بالتشابه التوافق والتماثل 

*[] بن عباس وناس من أصحاب رسول اهلل امنهم أبن مسعود ووقالت طائف  أخرى
 .متشابها في اللون والمرأى وليس يشبه الطعم قال مجاهد متشابها لونه مختلفا طعمه 

]*[ كل ما في الجن  من األنهار والسرر والفرش واألكواب مخالف لما في : قال ابن قتيب
 .مما في الدنيا إال األسماء يءليس في الجن  ش :ابن عباس الدنيا من صنع  العباد كما قال

  . انتهى
 [ 11: الدخان( ]َيْدُعوَن ِفيَها ِبكّل َفاِكَهٍ  آِمِنيَن: )قال تعالىو

 .ومضرتها  انقطاعهاهذا يدل على أمنهم من 
َلُكْم ِفيَها َفاِكَهٌ  َكِثيَرٌة ّمْنَها *  َوِتْلَ  اْلَجّنُ  اّلِتَي ُأوِرْثُتُموَها ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن: )قال تعالىو

 [ 03: 01الزخرف ( ]َتْأُكُلوَن
 [33: 31الواقع  ( ]اّل َمْقُطوَعٍ  َواَل َمْمُنوَعٍ *  َوَفاِكَهٍ  َكِثيَرٍة: )قال تعالىو

 .أي ال تكون في وقت دون وقت وال تمنع ممن أرادها 
[ 13: 11الحاق  ( ]ُقُطوُفَها َداِنَيٌ *  ي َجّنٍ  َعاِلَيٍ ِف*  َفُهَو ِفي ِعيَشٍ  ّراِضَيٍ : )قال تعالىو

والقطوف جمع قطف وهو ما يقطف والقطف بالفتح الفعل أي ثمارها داني  قريب  ممن 
 .يتناولها فيأخذها كيف يشاء قال البراء بن عازب يتناول الثمرة وهو نائم 
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 [ 14: اإلنسان( ]َلْت ُقُطوُفَها َتْذِلياًلَوَداِنَيً  َعَلْيِهْم ِظاَلُلَها َوُذّل: )قال تعالىو
أن يتناول من ثمارها تدلت له حتى يتناول ما يريده وقال غيره قريب  مَّبن عباس إذا َهاقال 

فهم يتناولونها قياما وقعودا ومضطجعين فيكون كقوله قطوفها ،  اءوإليهم مذلل  كيف شا
 .داني  ومعنى تذليل القطف تسهيل تناوله 

 [ 11: الرحمن( ]ِفيِهَما ِمن ُكّل َفاِكَهٍ  َزْوَجاِن: )الىقال تعو
وخص النخل والرمان من بين [ 68: الرحمن( ]ِفيِهَما َفاِكَهٌ  َوَنْخٌل َوُرّماٌن: )قال تعالىو

الفاكه  بالذكر لفضلهما وشرفهما كما نص على حدائق النخل واألعناب في سورة النبأ إذ 
 .أطيبها وأحالها أنواع الفاكه  و أفضلهما من 

 [ 11: محمد( ] َوَلُهْم ِفيَها ِمن ُكّل الّثَمَراِت َوَمْغِفَرٌة ّمن ّرّبِهْم : )قال تعالىو
من اللبن وأحلى من العسل  ثمر الجن  أمثال القالل والدالء أشد بياضًا :قال ابن عباس 

 . وألين من الزبد ليس فيه عجم
 

 زرع الجن فصٌل في : 
 
 زرع الجن : 

 
 [01: الزخرف( ]َوِفيَها َما َتْشَتِهيِه األْنُفُس َوَتَلّذ األْعُيُن: )قال تعالى

كان يوما يحدث،  أن النبي ( الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث ) 
ألست : أن رجال من أهل الجن  استأذن ربه في الزرع، فقال له: وعنده رجل من أهل البادي 

فبذر، فبادر الطرف نباته واستواؤه : لى، ولكني أحب أن أزرع، قالب: فيما شئت؟ قال
فقال .  دون  يا ابن آدم، فإنه ال يشبع  شيء: واستحصاده، فكان أمثال الجبال، فيقول اهلل

واهلل ال تجده إال قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، وأما نحن فلسنا : األعرابي
 . ليه وسلمالنبي صلى اهلل ع بأصحاب زرع، فضح 
الجن  زرعا وذل  البذر منه وهذا أحسن أن تكون األرض معمورة  وهذا يدل على أن في

 .بالشجر والزرع 



 « َّارَهْدُي الَنبي الُمْخَتار في َوْصِف الَجنَِّة والن»      

َخاَف الَفْوت« » َمْن َأْيَقَن الَمْوت 110 

 
 أنهار الجن  وعيونها وأصنافهافصٌل في : 

 
أنهار الجن  وعيونها وأصنافها : 

 
  أواًل أنهار الجن: 

 
وتسكن إليها فقد زيان اهلل جال    لما كانت النفس البشري  تألف المياه والبساتين واألشجار

وألبسها من بهاء األشجار وعلوها وبرك  الثمار ونموهاا وجرياان األنهاار    ، وعال الجن 
الجنا    ما تقر به أعين عباد اهلل الصاالحين ، وفاي  ،وسيولها وعذوب  العيون في أركانها

كما يلي واضع في القرآن في عدة مذكر األنهار وقد تكرر ،  أنهار كثيرة ذات أنواع متعددة
 :  
 تحتها األنهارمن تجري  :موضع : 

( َوَبّشِر اّلِذين آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الّصاِلَحاِت َأّن َلُهْم َجّناٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها األْنَهاارُ : )قال تعالى
 [ 11: البقرة]
 تجري تحتها األنهار  :وفي موضع: 

اْلُمَهاِجِريَن َواألْنَصاِر َواّلِذيَن اّتَبُعوُهم ِبِإْحَسااٍن ّرِضاَي    َوالّساِبُقوَن األّوُلوَن ِمَن: )قال تعالى
ُز الّلُه َعْنُهْم َوَرُضوْا َعْنُه َوَأَعّد َلُهْم َجّناٍت َتْجِري َتْحَتَها األْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَهآ َأَبدًا َذِلاَ  اْلَفاوْ  

 [100: التوب ( ]اْلَعِظيُم
 نهار تجري من تحتهم األ :وفي موضع: 

 [43:  األعراف( ]َوَنَزْعَنا َما ِفي ُصُدوِرِهم ّمْن ِغّل َتْجِري ِمن َتْحِتِهُم األْنَهاُر: )قال تعالى
  :منها ما يلي  أموروهذا يدل على  
 . فيها حقيقي   األنهاروجود :  أحدها 

 . أنهار جاري  ال واقف  : الثاني 
 .كما هو المعهود في أنهار الدنيا  أنها تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم : الثالث
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ّمَثُل اْلَجّنِ  اّلِتي ُوِعَد اْلُمّتُقوَن ِفيَهآ َأْنَهاٌر ّمن ّمآٍء َغْيِر آِسٍن َوَأْنَهاٌر ّمن ّلَبٍن ّلاْم  : )قال تعالى
َلُهْم ِفيَهاا ِمان ُكاّل    َيَتَغّيْر َطْعُمُه َوَأْنَهاٌر ّمْن َخْمٍر ّلّذٍة ّللّشاِرِبيَن َوَأْنَهاٌر ّمْن َعَسٍل ّمَصّفى َو

( الّثَمَراِت َوَمْغِفَرٌة ّمن ّرّبِهْم َكَمْن ُهَو َخاِلٌد ِفي الّناِر َوُسُقوْا َماآًء َحِميماًا َفَقّطاَع َأْمَعاآَءُهمْ    
 [ 11: محمد]

َجنٌَّ  َتجاري  إنَّها : َيِصُف اهلُل َتَعالى الَجنََّ  التي َوَعَد الُمتَّقيَن بإدَخاِلهم إليها ، َفَيُقوُل َتَعالى 
فيها أْنَهاٌر ِمْن ِمَياٍه َغيِر َمَتَغيِّرِة الَطْعِم واللَِّوِن والرَّاِئَحِ  ، لُطوِل ُمْكِثها َوُرُكوِدهاا ، َوفيهاا   
أْنَهاٌر ِمْن َلبٍن لم َيَتغّيْر َطْعُمُه َوَلْم َيْفُسْد ، َوِفيها أْنهاٌر ِمْن َخْماٍر َلِذياَذِة الطَّْعاِم َوالَماَذاِق     

اربيها ، اَل َتْغَتاُل الُعُقوَل ، َوال ُيْنِكُرَها الشَّاِرُبون ، َوِفيها َأْنَهاٌر ِمْن َعَسٍل َقْد ُصافِّي ِماَن   ِلَش
وِلْلُمتَِّقيَن ِفي الَجنَِّ  ِمْن َجميِع الَفَواكاِه الُمْخَتِلَفاِ  اأَلْناواِع والطُُّعاوِم     . الشَّْمِع والَفَضالِت 
َوَلُهْم َفْوَق ذلَ  َمْغِفَرٌة ِمَن اهلِل َتَعالى ، َفُهو َيَتقََّبُل َما َقدَُّموه ِمْن َعَماٍل ،  . َوالَمَذاِق والرَّاِئَحِ  

 .َوَيَتَجاَوُز َعْن َهَفواِتِهِم الِتي اْقَتَرُفوَها في الدُّنيا 
َع األشاِقياِء الاِذين   َفَهْل َيَتَساوى َهُؤالِء الُمتَُّقوَن النَّاِعُموَن في ِرْضواِن اهلِل ، َوَجنَّاِتِه ، َما 

أْدَخَلُهُم اهلُل النَّاَر ِلَيْبَقوا ِفيها َخاِلِديَن أَبدًا ، َجزاًء َلُهْم َعَلى ُكْفِرِهم وتْكِذيبِهُم ُرُساَل َربِّهام ،   
ذَُّبوَن في َناِر َوإذا َطَلَب َهُؤالِء األشِقَياُء ، َوُهْم ُيَع. َوأْعَماِلهم السَّيَِّئِ ؟ ِإنَُّهْم اَل َيَتَساَوْوَن أَبدًا 

 .َجَهنََّم ، الماَء ِلُيْطِفُئوا َظَمأُهم َفإنَُّهم ُيْسَقْوَن َماًء َشِديَد الَحَرارِة إذا َشِرُبوُه َقطََّع أْمَعاَءُهْم 
ونفى عن كل واحد منها آفاته التي تعرض له في ، وقد ذكر اهلل تعالى هذه األجناس األربع 

وآف  الماء أن يأسن وياأجن مان طاول    ، ه إلى الحموض فآف  اللبن أن يتغير طعم.الدنيا
 .وآف  العسل عدم تصفيته، وآف  الخمر كراه  مذاقها المنافي للذة شربها،مكثه

 .وهذا من آيات اهلل أن تجرى أنهار من أجناس لم تجر العادة في الدنيا بجريانها
ما ينفاي عان خمار    ك،وينفى عنها اآلفات التي تمنع كمال اللذة، ومجريها في غير أخدود

، الجن  جميع اآلفات التي في خمر الدنيا من الصداع والغول واللغو وااٍلنزاف وعدم اللاذة 
وتصد عان ذكار اهلل   ،توقع العداوة والبغضاء بين الناس: وهى رجس من عمل الشيطان 

وهي أم الخبائث ومنهاا يولاد كال    ،وتذهب الغيرة،وتدعو إلى الزنا والفجور،وعن الصالة
 .خمر الجن  عن كل هذا -عز وجل-فنزَّه اهلل، بيح خبيث وق
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وهاذا  ، فهذا لشربهم وطهاورهم ، التي هي أفضل أشرب  الناس وتأمل اجتماع هذه األنهار
 0.وهذا لشفائهم ومنفعتهم،وهذا للذتهم وسرورهم، لقوتهم وغذائهم
مع  مسامعا  سا من بعين البصيرة وأْمِعِن النظر فيها واجعل لها   ديث اآلتياحوتأمل في األ

 .  ، ودرر الفرائد غرر الفوائدمن  ا  بما فيهموِقعًا عسى اهلل أن ينفع  وفي قلب
 :قال  أن النبي ( الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنه حيدة بن معاوي حديث ) 
 . بعد األنهار تشقق ثم الخمر بحر و اللبن بحر و العسل بحر و الماء بحر الجن  في إن
 :الترمذي تحف  األحوذي بشرح جامع"الم  المباركفوري في لعقال ا ]*[
ُيِريُد ِباْلَبْحِر : َقاَل الطِّيِبيُّ (ِإنَّ ِفي اْلَجنَِّ  َبْحَر اْلَماِء َوَبْحَر اْلَعَسِل َوَبْحَر اللََّبِن َوَبْحَر اْلَخْمِر )  

َنْهِر َمْعِقٍل َحْيُث ُتَشقَُّق ِمْن َأَحِدِهَما ُثمَّ ِمْنُه ُتَشقَُّق ِمْثَل ِدْجَلَ  َواْلُفَراِت َوَنْحِوِهَما، َوِبالنَّْهِر ِمْثَل 
َقْد ُيَقاُل اْلُمَراُد ِباْلِبَحاِر ِهَي اْلَأْنَهاُر، َوِإنََّما ُسمَِّيْت َأْنَهاًرا ِلَجَرَياِنَها : َوَقاَل اْلَقاِري. َجَداِوُل

ِبَحْذِف ِإْحَدى التَّاَءْيِن ( ُثمَّ ُتَشقَُّق ) ْنَها َأنََّها ِفي َمَحلِّ اْلَقَراِر ِبِخَلاِف ِبَحاِر الدُّْنَيا، َفِإنَّ اْلَغاِلَب ِم
َأْي َبْعَد ُدُخوِل َأْهِل ( َبْعُد ) ِمْن َباِب التََّفعُِّل، َوَيْحَتِمُل َأْن َيُكوَن ِبِصيَغِ  اْلَمْجُهوِل ِمَن التَّْشِقيِق 

 . اْلَجنَِّ  اْلَجنََّ 
رأى أربع  أنهار يخرج من أصلها نهران  أنه أنه في إسرائه ول اهلل وقد أخبرنا رس

أما النهران الباطنان : ما هذه األنهار؟ قال، يا جبريل: فقلت، ظاهران ونهران باطنان
  . وأما الظاهران فالنيل والفرات، فنهران في الجن 

 إلى رفعت : قال أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري رضي اهلل عنه  أنسحديث ) 
 الفيل  آذان مثل ورقها و هجر قالل مثل نبقها السابع  السماء في منتهاها المنتهى سدرة
 أما و الفرات و فالنيل: الظاهران فأما باطنان نهران و ظاهران نهران أنهار أربع  فإذا

 هفي قدح و عسل فيه قدح و لبن فيه قدح أقداح بثالث  أتيت و الجن  في فنهران: الباطنان
 . أمت  و أنت الفطرة أجبت: لي فقيل فشربت اللبن فيه الذي فأخذت خمر
أخي الحبيب:  

وتأمل . تأمل في هذه األنهار وما أودع اهلل فيها من خيرات لم تجر العادة بمثلها في الدنيا
تحت القصور والمنازل والغرف وتحت ، فيها وهي تجري في الجن  من غير أخدود

                                                 
 .بتصرف( 101-100)حادي األرواح لإلمام ابن القيم - 0
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 :، وقال سبحانه[  11البقرة ]   جنات تجري من تحتها األنهار :قال تعالى ،  األشجار
 ،  [  100التوب  ]   تجري تحتها النهار

 ، [  الكهف ]  تجري من تحتهم األنهار :وقال سبحانه
 نهر الكوثر: 

 
إنا أعطينا    :أما الكوثر فهو نهر من أنهار الجن  أعطاه اهلل سبحانه وتعالى لرسوله 

   ر الكوث
بعين البصيرة وأْمِعِن النظر فيها واجعل لها مان  وتأمل في األحاديث اآلتي  [   1الكوثر ] 

ودرر  ، غارر الفوائاد  مان   ا  بما فيهموِقعًا عسى اهلل أن ينفع  وفي قلب سمع  مسمعا
 .  الفرائد

ى قال رسول اهلل صل: قال  (رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم أنس بن مال  حديث ) 
 ِإّنآ َأْعَطْيَناَ  اْلَكْوَثَر)فقرأ بسم اهلل الرحمن الرحيم   أنزلت علي آنفآ سورة) اهلل عليه وسلم 

 [3: 1الكوثر ( ]ِإّن َشاِنَئَ  ُهَو األْبَتُر*  َفَصّل ِلَرّبَ  َواْنَحْر* 
غليه أمتاي   إنه نهر وعده ليه ربي ،عليه خير كثير ، هو حوضي ترد أتدرون ما الكوثر ؟

ما : رب إنه من أمتي فيقول  : وم القيام  ، آنيته كعدد النجوم ، فيختلج العبد منهم فأقولي
 .تدري ما أحدثوا بعد  

لما عرج بالنبي صلى اهلل   :قال (الثابت في صحيح البخاري أنس رضي اهلل عنه حديث ) 
ما هذا يا : لتأتيت على نهر، حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، فق: )عليه وسلم إلى السماء، قال

 (.هذا الكوثر: جبريل؟ قال
  أن النباي  ( ما الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماج  رضي اهلل عنه عمر بنحديث ا)

 مان  أطياب  تربته والياقوت الدر على ومجراه ذهب من حافتاه الجن  في نهر الكوثر:قال 
 . الثلج من وأبيض العسل من أحلى وماؤه المس 

َقااَل  : قال  أن النبي ( الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنهَماِلٍ  َأَنِس ْبِن حديث ) 
ِ  َأَشدُّ َبَياًضاا ِماْن   َما اْلَكْوَثُر َقاَل َذاَ  َنْهٌر َأْعَطاِنيِه اللَُّه َيْعِني ِفي اْلَجنَّ ُسِئَل َرُسوُل اللَِّه 
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َل َرُسوُل اللََّبِن َوَأْحَلى ِمْن اْلَعَسِل ِفيَها َطْيٌر َأْعَناُقَها َكَأْعَناِق اْلُجُزِر َقاَل ُعَمُر ِإنَّ َهِذِه َلَناِعَمٌ  َقا
 . َأَكَلُتَها َأْحَسُن ِمْنَها اللَِّه 

 أنهار الجن  ؟ تتفجركيف : مسأل  
 :في الحديث اآلتي  أعالها ثم تنحدر نازل  إلى أقصى درجاتها كما أنهار الجن  تتفجر من

 
ِإنَّ ِفاي   :َقاَل   النَِّبيَّأنَّ  (الثابت في صحيح البخاري هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث ) 

َبْيَنُهَما َكَما َباْيَن السَّاَماِء   اْلَجنَِّ  ِماَئَ  َدَرَجٍ  َأَعدََّها اللَُّه ِلْلُمَجاِهِديَن ِفي َسِبيِلِه ُكلُّ َدَرَجَتْيِن َما 
َعاْرُش  َواْلَأْرِض َفِإَذا َسَأْلُتُم اللََّه َفَسُلوُه اْلِفْرَدْوَس َفِإنَُّه َأْوَسُط اْلَجنَِّ  َوَأْعَلى اْلَجنَّاِ  َوَفْوَقاُه   

 . الرَّْحَمِن َوِمْنُه َتَفجَُّر َأْنَهاُر اْلَجنَِّ 
   النَِّبيَّأنَّ ( ابت في صحيح الترغيب والترهيب الث رضي اهلل عنه مال  بن أنسحديث )

 ِهْجَو ىَلَع ٌ َحاِئَسَل اَهنَِّإ اهلِلَو اَل،  ِضْراأَل يِف وٌدُدْخُأ َ نَّالَج اَرَهْنَأ نََّأ وَننُُّظَت مُكَلَعَل :َقاَل 
 ُرَفاألْذ اَم ُتْلُق اَلَق،  ُرَفاألْذ ُ ْسالِم ُهيُنِطَو وُتاُقالَي ىَرْخاأُلَو ؤلُؤالُل اَهْيَتاَفَح ىَدْحِإ،  ِضْراأَل
 . ُهَل َطْلِخ اَل يالَذ اَلَق
 :قال  أن النبي ( الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنه حيدة بن معاوي حديث )  
 . بعد األنهار تشقق ثم الخمر بحر و اللبن بحر و العسل بحر و الماء بحر الجن  في إن
 :الترمذي تحف  األحوذي بشرح جامع"ي في لعالم  المباركفورقال ا ]*[
ُيِريُد ِباْلَبْحِر : َقاَل الطِّيِبيُّ (ِإنَّ ِفي اْلَجنَِّ  َبْحَر اْلَماِء َوَبْحَر اْلَعَسِل َوَبْحَر اللََّبِن َوَبْحَر اْلَخْمِر )  

َحْيُث ُتَشقَُّق ِمْن َأَحِدِهَما ُثمَّ ِمْنُه ُتَشقَُّق  ِمْثَل ِدْجَلَ  َواْلُفَراِت َوَنْحِوِهَما، َوِبالنَّْهِر ِمْثَل َنْهِر َمْعِقٍل
َقْد ُيَقاُل اْلُمَراُد ِباْلِبَحاِر ِهَي اْلَأْنَهاُر، َوِإنََّما ُسمَِّيْت َأْنَهاًرا ِلَجَرَياِنَها : َوَقاَل اْلَقاِري. َجَداِوُل

ِبَحْذِف ِإْحَدى التَّاَءْيِن ( ُثمَّ ُتَشقَُّق ) ِفي َمَحلِّ اْلَقَراِر  ِبِخَلاِف ِبَحاِر الدُّْنَيا، َفِإنَّ اْلَغاِلَب ِمْنَها َأنََّها
َأْي َبْعَد ُدُخوِل َأْهِل ( َبْعُد ) ِمْن َباِب التََّفعُِّل، َوَيْحَتِمُل َأْن َيُكوَن ِبِصيَغِ  اْلَمْجُهوِل ِمَن التَّْشِقيِق 

 . اْلَجنَِّ  اْلَجنََّ 
َقاَل    النَِّبيَّأنَّ ( الثابت في صحيح الترغيب والترهيب  رضي اهلل عنه حديث أبي هريرة)
 .  ْسالِم اِلَبِج حِتَت ْنِم ْوَأ اٍلَلِت حِتَت ْنِم ُجُرْخَت َ نَّالَج اُرَهْنَأ: 
سيحان : قال   أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم هريرة رضي اهلل عنه  يأبححديث )  

 . الجن وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار 
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 ؟ سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجن ما معنى : مسأل  
 :الجواب 
مع ،من السماء -المطر-كما أن أصل معظم الماء، أن هذه األنهار أصلها من الجن المعنى 

 .أنه يجرى في األنهار
 :قال اإلمام النووي رحمه اهلل في شرح صحيح مسلم  ]*[

ر سيحون وجيحون، فأما سيحان وجيحان المذكوران في هذا اعلم أن سيحان وجيحان غي
الحديث اللذان هما من أنهار الجن  في بالد األرمن فجيحان نهر المصيص  وسيحان نهر 

وأما قول . إذن  وهما نهران عظيمان جدا أكبرهما جيحان فهذا هو الصواب في موضعها
المجاز من حيث أنه ببالد  الجوهري في صحاحه جيحان نهر بالشام فغلط، أو أنه أراد

وهو غير : سيحان نهر عند المصيص  قال: األرمن وهي مجاورة للشام، قال الحازمي
سيحان وجيحان نهران بالعواصم عند المصيص  : وقال صاحب نهاي  الغريب. سيحون

وطرسوس، واتفقوا كلهم على أن جيحون بالواو نهر وراء خراسان عند بلخ، واتفقوا على 
هذه األنهار : وأما قول القاضي عياض. يحان، وكذل  سيحون غير سيحانأنه غير ج

األربع  أكبر أنهار بالد اإلسالم فالنيل بمصر والفرات بالعراق وسيحان وجيحان ويقال 
قوله الفرات بالعراق : أحدها: سيحون وجيحون ببالد خراسان، ففي كالمه إنكار من أوجه

قوله سيحان وجيحان ويقال : والثاني. والجزيرةوليس بالعراق بل هو فاصل بين الشام 
سيحون وجيحون فجعل األسماء مترادف  وليس كذل ، بل سيحان غير سيحون وجيحان 

أنه ببالد خراسان وأما سيحان وجيحان ببالد : الثالث. غير جيحون باتفاق الناس كما سبق
 .األرمن بقرب الشام واهلل أعلم

أن : أحدهما: ففيه تأويالن ذكرهما القاضي عياض جن وأما كون هذه األنهار من ماء ال 
وهو األصح أنها : والثاني. اإليمان عم بالدها أو األجسام المتغذي  بمائها صائرة إلى الجن 

على ظاهرها وأن لها مادة من الجن  والجن  مخلوق  موجودة اليوم عند أهل السن ، وقد 
الفرات والنيل يخرجان من الجن ، وفي  ذكر مسلم في كتاب اإليمان في حديث اإلسراء أن

 .البخاري من أصل سدرة المنتهى
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تنبيه : إن في الجن  أنهارًا من أصناف َنْعهدها فى الدنيا ولكنها ليست لإلشباع أو
وال يصيبهم ، فأهل الجن  ليسوا في حاج  للغذاء من أجل النماء والقّوة، اإلْرواء أو للّتداوى

الجن  للنعيم ثم النعيم ، وإن المؤمن في جناته أنهارًا كثيرة إن الشراب ألهل ، العطش
وبكل أنواع األشرب  المعروفا  في الدنيا خالي  من ، منتشرة في أرجاء مملكته المّتسع 

فبشرنا اهلل تعالى ، وأنواع من األشرب  ال نعلمها وال يمكن إدراكها ولو بالخيال، آفاتها
بعد ذكر األنواع  لذل  قال النبي ، ال نهر واحد، منهاوشّوقنا إلى ا أنهار ا من كل نوع 

  .«ثم تشّقق األنهار بعد  « :قال، والخمر، واللبن، والعسل، الماء :التي نعرفها
 متقابالت قيام العذارى حافتاه الجن  طول نهرًا الجن  فيومن أعاجييب أنهار الجن  أن 

  :اآلتي كما في الحديث  الخالئق يسمعها أصوات بأحسن يغنين
 نَِّإ : اَلَق (الثابت في صحيح الترغيب والترهيب موقوفا  رضي اهلل عنه حديث أبي هريرة)
 اَهَعَمْسَي اٍتَوْصَأ ِنَسْحَأِب َنْيِنَغُي اٍتَلاِبَقَتُم اٌمَيِق ىاَرَذالَع اُهَتاَفَح ِ نَّالَج وُلُط ًاَرْهَن ِ نَّالَج يِف

 ْنِإ اَلَق؟  اءَنالِغ اَ َذ اَمَو َةَرْيَرُه اَبَأ اَي اَنْلُق ، اَهِلْثِم ًةَذَل ِ نَّالَج يِف أنَّ َنْوَرَي اَم ىَتَح َقاِئَلالَخ
 . لَجَو َزَع ِبالَر ىَلَع اٌءَنَثَو ُسْيِدْقالَتَو ُدْيِمْحالَتَو ُحْيِبْسالَت اهلُل اَءَش
حااْوض النبي  ومن نفائس األشرب  أيضًا ،  عين البصيرة بوتأمل في األحاديث اآلتي

  بما سمع  مسمعا وفي قلب  موِقعًا عسى اهلل أن ينفعوأْمِعِن النظر فيه واجعل لها من 
 .  ، ودرر الفرائد غرر الفوائدفيها من 

حوضي مسيرة شهر و : قال  أن النبي ( حديث عبد اهلل بن عمرو في الصحيحين )
  و كيزانه كنجوم السماء من زواياه سواء و ماؤه أبيض من اللبن و ريحه أطيب من المس

   . يشرب منه فال يظمأ أبدا 
إن في حوضي من األباريق بعدد نجوم : قال  أن النبي ( حديث أنس في الصحيحين )

   . السماء 
 و حوضي كما باين المدينا     :قال  أن النبي ( حديث حارث  بن وهب  في الصحيحين )

   . صنعاء
  ثانيًا عيون الجن: 
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  [                                                        41:الحجر] {ِإنَّ اْلُمتَِّقيَن ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن}: تعالى بوجود العيون في الجن  فقالأخبر اهلل
ْم َجنَّاٌت َتْجِري ِماْن  ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َواتَُّقوا َربَُّهْم ، َلُه: َذَكَر اهلُل َتَعاَلى َحاَل َأْهِل الَجنِِّ  ، َفَقاَل 

 .َتْحِتَها اأَلْنَهاُر ، َوَتْنُبُع ِفي َأْرِضَها ُعُيوُن الَماِء 
َآِخِذيَن َما َآَتاُهْم َربُُّهْم ِإنَُّهْم َكاُنوا َقْباَل  ( 11)ِإنَّ اْلُمتَِّقيَن ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن : )  وقال تعالى  

( 18)َوِباْلَأْسَحاِر ُهْم َيْسَتْغِفُروَن ( 10)ا ِمَن اللَّْيِل َما َيْهَجُعوَن َكاُنوا َقِليًل( 16)َذِلَ  ُمْحِسِنيَن 
 [(10-11/الذاريات( ]10)َوِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ ِللسَّاِئِل َواْلَمْحُروِم 

 { : 18اإلنسان}( َعْينًا ِفيَها ُتَسمَّى َسْلَسِبياًل: )وقال تعالى 
 .لسبيال؛ لسالم  شرابها وسهول  مساغه وطيبهيشربون ِمن عيٍن في الجن  تسمى س 

 {6:اإلنسان}( َعْينًا َيْشَرُب ِبَها ِعَباُد اللَِّه ُيَفجُِّروَنَها َتْفِجيرًا: )وقال
ويدور عليهم الخدم بأواني الطعام الفضيَّ ، وأكواب الشراب من الزجاج، زجاج من فضا ،  

يد وال تنقص، وُيْسَقى هؤالء األبرار في قدَّرها السقاة على مقدار ما يشتهي الشاربون ال تز
الجن  كأًسا مملوءة خمًرا مزجت بالزنجبيل، يشربون ِمن عيٍن في الجن  تسمى سلسابيال؛  

 .لسالم  شرابها وسهول  مساغه وطيبه
َف  ِصا { ُتَسمَّى َسْلَساِبيَلا  } : َوالصََّواب ِمَن اْلَقْول ِفي َذِلَ  ِعْنِدي َأنَّ َقْوله " :وقال الطبري 

َواْنِقَيادَها ِلَأْهِل اْلَجنَّ  َيْصاِرُفوَنَها  ، َوِفي َحال اْلَجْري ، ُوِصَفْت ِبالسََّلاَسِ  ِفي اْلَحْلق ، ِلْلَعْيِن 
َوِإنََّما ُقْلت َذِلَ  .ُتوَصف { ُتَسمَّى } َكَما َقاَل ُمَجاِهد وَقَتاَدة ،َوِإنََّما ُعِنَي ِبَقْوِلِه ، َحْيُث َشاُءوا 

 10.ِصَف  َلا ِاْسم { َسْلَسِبيَلا } : ى ِبالصََّواِب ِلِإْجَماِع َأْهل التَّْأِويل َعَلى َأنَّ َقْوله َأْوَل
تنبيه :  في الجن  عينان:  

َعْيناًا  *  ِإّن األْبَراَر َيْشَرُبوَن ِمن َكْأٍس َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفورًا: )قال تعالى :األولى عين الكافور
 [ 6: 1 اإلنسان( ]َباُد الّلِه ُيَفّجُروَنَها َتْفِجيرًاَيْشَرُب ِبَها ِع

 .وأما األبرار فيشربونه ممزوجًا.وهذه العين يشرب منها المقربون الماء الخالص
علاى  *  َعَلى األَرآِئِ  َينُظاُرونَ *  ِإّن األْبَراَر َلِفي َنِعيٍم: )قال تعالى :والثاني  عين التسنيم 

ِخَتاُماُه  *    ُيْسَقْوَن ِمن ّرِحيٍق ّمْخُتوٍم*  ي ُوُجوِهِهْم َنْضَرَة الّنِعيِمَتْعِرُف ِفاألرائ  ينظرون 
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( َعْينًا َيْشَرُب ِبَها اْلُمَقّرُباونَ *  َوِمَزاُجُه ِمن َتْسِنيٍم*  ِمْسٌ  َوِفي َذِلَ  َفْلَيَتَناَفِس اْلُمَتَناِفُسوَن
 [18: 11المطففين ]
 

 م ومصرفه طعام أهل الجن  وشرابهفصٌل في: 
 

 طعام أهل الجن  وشرابهم ومصرفه: 

 
 [11: الواقع ( ]َوَلْحِم َطْيٍر ّمّما َيْشَتُهوَن: )قال تعالى

 إنَّ:َقاَل   النَِّبيَّأنَّ ( الثابت في صحيح الترغيب والترهيب  رضي اهلل عنه أنسحديث )
 ٌرْيَطَلَهِذِه  إنََّيا َرُسوَل اللَِّه  ٍرْكَب وُبَأ اَلَقَف ِ نََّجال ِرَجَش يِف ىَعْرَت،  ِتْخالُب اَلَثْمَأَك ِ نَّالَج َرْيَط

 . اَهْنِم ُلُكْأَي ْنَمِم وَنُكَت ْنَأ وُجْرَأَل ينِِّإَو ًااَثَلَث اَهاَلَق منها ُمَعأْنَأَكَلُتَها :  اَلَقَف َناِعَمٌ 
ختي  وهى الناق  طويل  العنق ذات واحدتها الب البخت( :ِتْخالُب اَلَثْمَأَك ِ نَّالَج َرْيَط إنَّ) 

 . السنامين
َقاَل : قال  أن النبي ( الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنهَأَنِس ْبِن َماِلٍ  حديث ) 

ُر َقاَل َذاَ  َنْهٌر َأْعَطاِنيِه اللَُّه َيْعِني ِفي اْلَجنَِّ  َأَشدُّ َبَياًضا ِمْن َما اْلَكْوَث ُسِئَل َرُسوُل اللَِّه 
َل َرُسوُل اللََّبِن َوَأْحَلى ِمْن اْلَعَسِل ِفيَها َطْيٌر َأْعَناُقَها َكَأْعَناِق اْلُجُزِر َقاَل ُعَمُر ِإنَّ َهِذِه َلَناِعَمٌ  َقا

 . ِمْنَهاَأَكَلُتَها َأْحَسُن  اللَِّه 
 :الترمذي تحف  األحوذي بشرح جامع"لعالم  المباركفوري في قال ا ]*[
 .ِبَضمِّ اْلِجيِم َوالزَّاِي َجْمُع َجُزوٍر َوُهَو اْلَبِعيُر  (َطْيٌر َأْعَناُقَها َكَأْعَناِق اْلُجُزِر ) 
 َأِي الطَّْيَر َفِإنَُّه ُيَذكَُّر َوُيَؤنَُّث ( ِإنَّ َهِذِه ) 
 .َأْي ِسَماٌن ُمْتَرَفٌ  َكَذا ِفي النَِّهاَيِ   (َمٌ  َلَناِع) 
ُضِبَط ِفي النُّْسَخِ  اْلَأْحَمِديَِّ  ِبَفْتِح اْلَهْمَزِة َواْلَكاِف َواللَّااِم َوِبَمادِّ اْلَهْماَزِة َوَكْساِر     ( َأَكَلُتَها ) 

َواْلَمْعَنى َمْن َيْأُكُلَها، َوَعَلى الثَّاِني . ْمِع َطاِلٍبَفَعَلى اْلَأوَِّل َجْمُع آِكٍل اْسُم َفاِعٍل َكَطَلَبٍ  َج. اْلَكاِف
 .ُمَؤنَُّث َأْكٍل َوِصيَغُ  اْلَواِحِد اْلُمَؤنَِّث َقْد ُتْسَتْعَمُل ِلْلَجَماَعِ 



 « َّارَهْدُي الَنبي الُمْخَتار في َوْصِف الَجنَِّة والن»      

َخاَف الَفْوت« » َمْن َأْيَقَن الَمْوت 136 

]*[ قتادة عن أيوب رجل من عن حادي األرواح أورد ابن القيم رحمه اهلل تعالى في كتابه
ُيَطاُف َعَلْيِهْم ِبِصَحاٍف ّمن َذَهٍب : )رو في قوله تعالىأهل البصرة عن عبد اهلل بن عم

 [ 01: الزخرف ( ]َوَأْكَواٍب
 .قال يطاف عليهم بسبعين صحف  من ذهب كل صحف  منها فيها لون ليس في األخرى 

 ]*[ قتادة عن أيوب رجل عن حادي األرواح أورد ابن القيم رحمه اهلل تعالى في كتابه
ُيَطاُف َعَلْيِهْم ِبِصَحاٍف ّمن َذَهٍب : )بد اهلل بن عمرو في قوله تعالىمن أهل البصرة عن ع

 [ 01: الزخرف ( ]َوَأْكَواٍب
 .قال يطاف عليهم بسبعين صحف  من ذهب كل صحف  منها فيها لون ليس في األخرى 

 :فاكه  أهل الجن  

 
الَّاِذين آَمُناوْا َوَعِمُلاوْا    َوَبشِّاِر  }: فقد وصفها اهلل تعالى بقوله :أما عن الفاكه  في الجن 

ْا َهَذا الصَّاِلَحاِت َأنَّ َلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اأَلْنَهاُر ُكلََّما ُرِزُقوْا ِمْنَها ِمن َثَمَرٍة رِّْزقًا َقاُلو
 البقرة] { ٌة َوُهْم ِفيَها َخاِلُدوَنالَِّذي ُرِزْقَنا ِمن َقْبُل َوُأُتوْا ِبِه ُمَتَشاِبهًا َوَلُهْم ِفيَها َأْزَواٌج مَُّطهََّر

 :11] 
ُيَبشُِّر اهلُل َتَعالى الِذيَن آَمُنوا ِباهلِل َوَرُسوِلِه ، َوَعِمُلوا اأَلْعَماَل الصَّاِلَحَ  ، َأنَّ َلُهْم ِعْناَدُه فاي   

رٌة ِماَن الادََّنِس َواأَلذى   اآلِخَرِة َجنَّاٍت َتْجِري اأَلْنَهاُر في َجَنَباِتَها ، َوَلُهْم ِفيها َأْزواٌج ُمَطهَّا 
َوَتْأِتيِهُم الثَِّماُر في الَجنَّاِ  َفَيُظنُّاوَن   . . َواآلثاِم ومَساِوِئ اأَلْخاَلِق ، َكالَََكْيِد والَمْكِر والَخِديَعِ  

َقْبَل ذِلَ  ِفي الَجنَّاِ  ،   َأْو َأنََّها ِمَن الثَِّماِر الِتي َأَتْتُهْم) َأنََّها ِمَن الثَِّماِر الِتي َعَرُفوَها في الدُّنيا 
َوُكلََّما ُرِزُقوا ِمْنها َثَمَرًة َقااُلوا  ( . َوَتْخَتلُف َعْنَها َطْعمًا َمَع َأنََّها ُتْشِبُهَها ِفي َشْكِلها َوَمْنَظِرَها 

ُنوا ِإيَمانًا َصاِدقًا والِذيَن آَم. هذا َما ُوِعْدنا ِبِه في الدُّنيا َجَزاًء َعَلى اإِليَمان َوالَعَمِل الصَّاِلِح : 
 .، َوَعمُلوا َعَماًل َصاِلحًا َيْبَقْوَو في الَجنَِّ  َخاِلديَن أبدًا ، اَل َيُموُتوَن ِفيها َوال َيُحوُلوَن َعْنها 

أنهام قاالوا   : أحدهما : يعني في الدنيا ، وفيه وجهان { ِمْن َقْبُل}ومعنى " : قال القرطبي  
هذا الذي رزقنا في الدنيا ، ألن لونها يشبه لاون  : والثاني  .هذا الذي وعدنا به في الدنيا

يعناي فاي الجنا  ألنهام     " من قبل: "ثمار الدنيا ، فإذا أكلوا وجدوا طعمه غير ذل  وقيل 
يرزقون ثم يرزقون ، فإذا أتوا بطعام وثمار في أول النهار فأكلوا منها ، ثم أتوا منها فاي  
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من قبل ، يعني أطعمنا في أول النهار ، ألن لونه يشابه  هذا الذي رزقنا : آخر النهار قالوا 
 .ذل  ، فإذا أكلوا منها وجدوا لها طعما غير طعم األول

وقرأ هاارون األعاور   . وقرأه الجماع  بضم الهمزة والتاء. فعلوا من أتيت{ َوُأُتوا}: قوله 
. ي الثاني  للخادام فالضمير في القراءة األولى ألهل الجن  ، وف. بفتح الهمزة والتاء" وأتوا"
، أي يشبه بعضه بعضا في المنظر ويختلاف فاي   " به"حال من الضمير في { ِبِه ُمَتَشاِبهًا}

يشبه ثمر الدنيا ويبايناه  : وقال عكرم  . قاله ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم. الطعم
  هذا على وجه التعجب ، وليس في الدنيا شيء مما في الجن: ابن عباس . في جل الصفات

خيارا : وقال قتادة . سوى األسماء ، فكأنهم تعجبوا لما رأوه من حسن الثمرة وعظم خلقها
وليس كثماار الادنيا التاي ال    [ 13: الزمر ]{ ِكَتابًا ُمَتَشاِبهًا}: ال رذل فيه ، كقوله تعالى 

 11.تتشابه ، ألن فيها خيارا وغير خيار
 والُ ُتمنع ممن أرادها،  تنقطعبأنها كثيرة ودائم  ال  أيضًا ووصف فاكه  الجن ، 

 [.33-31/الواقع ]{ ( 33)َلا َمْقُطوَعٍ  َوَلا َمْمُنوَعٍ  ( 31)َوَفاِكَهٍ  َكِثيَرٍة }: فقال تعالى
ي ُكالِّ  اَل َتْنَقِطُع َعْنُهْم َأَبدًا ، َفُهْم َيِجُدوَنَها ِف. َوَيَتَمتَُّعوَن ِفي الَجنَِّ  ِبَأْلواٍن َكِثيَرٍة ِمَن الَفاِكَهِ  

 .ِحيٍن 
وعنادهم مان   : أي{ ال َمْقُطوَعٍ  َوال َمْمُنوَعٍ  . َوَفاِكَهٍ  َكِثيَرٍة } : وقوله" :قال ابن كثير  

الفواكه الكثيرة المتنوع  في األلوان ما ال عين رأت، وال أذن سمعت، وال خطر على قلاب  
{ وا َهَذا الَِّذي ُرِزْقَنا ِمْن َقْبُل َوُأُتوا ِبِه ُمَتَشااِبًها  ُكلََّما ُرِزُقوا ِمْنَها ِمْن َثَمَرٍة ِرْزًقا َقاُل} بشر، 

 . يشبه الشكُل الشكَل، ولكن الطعم غيُر الطعم: أي[ 11: البقرة]
سامع  مسامعا   من بعين البصيرة وأْمِعِن النظر فيها واجعل لها   ديث اآلتياحوتأمل في األ

 .  ، ودرر الفرائد غرر الفوائدن م ا  بما فيهموِقعًا عسى اهلل أن ينفع  وفي قلب
 جااء : قاال  ( الثابت في صحيح الترغيب والترهيب  رضي اهلل عنه عبد بن عتب حديث ) 

 الحديث فذكر عنه تحدث الذي حوض  ما فقال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول إلى أعرابي
 هي طوبى تدعى ةشجر وفيها نعم قال؟  فاكه  فيها اهلل رسول يا األعرابي فقال قال أن إلى

 ولكان  أرضا   شجر من شيئا تشبه ليس قال تشبه أرضنا شجر أي فقال الفردوس تطابق
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 علاى  تنبات  الجوزة تدعى بالشام شجرة تشبه فإنها قال،  اهلل رسول يا ال قال الشام أتيت
 لماا  أهلا   إبل من جذع  ارتحلت لو قال أهلها عظم فما قال أعالها ينتشر ثم واحد ساق

 قاال  منهاا  العنقود عظم فما قال نعم قال عنب فيها قال هرما ترقوتها تنكسر حتى قطعتها
 ذبح هل قال ؟ منه الحب  عظم فما قال يفتر وال ينثني وال يقع ال األبقع للغراب شهر مسيرة
 ذنوبا منه لنا افري ثم هذا ادبغي فقال أم  فأعطاه إهابه فسلخ عظيما غنمه من تيسا أبو 
 علياه  اهلل صالى  النبي فقال بيتي وأهل تشبعني الحب  تل  فإن قال عمن قال ماشيتنا يروي
 . عشيرت  وعام  وسلم

ُثامَّ   :قاال    أن النباي   (الثابت في صحيح مسلم رضي اهلل عنه َأَنِس ْبِن َماِلٍ  حديث  )
 "ا َثَمُرَها َكاْلِقاَلِل َذَهَب ِبى ِإَلى السِّْدَرِة اْلُمْنَتَهى َوِإَذا َوَرُقَها َكآَذاِن اْلِفَيَلِ  َوِإَذ

"  :قاال    أن النباي   (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه َأَنِس ْبِن َماِلٍ  حديث  )
؛ َرَكْبُت الُبَراَق ُثمَّ ُذِهَب بي إلى سْدَرة الُمنتَهى، َفِإَذا َوَرُقها كآَذاِن الِفيَلِ ، وإَذا ثَمُرها كالقالل 

أْمِر اهلل ما َغشَيها َتَغيَّرْت، َفَما أَحٌد َيْسَتطيُع أْن يِصَفها ِماْن ُحْسانها،   َفَلمَّا َغِشَيها ِمْن : قال
 ".فَأْوَحى اهلُل إلّي ما أْوَحى: قال
اْنَخَسَفِت الشَّْمُس َعَلاى   : َقاَل( الثابت في الصحيحين  مارضي اهلل عنهْبِن َعبَّاٍس حديث ا )

، َفَقاَم ِقَياًما َطِوياًل َنْحًوا ِمْن ِقَراَءِة ُسوَرِة اْلَبَقَرِة  اللَِّه  ، َفَصلَّى َرُسوُل َعْهِد َرُسوِل اللَِّه 
ُرُكوًعا ، ُثمَّ َرَكَع ُرُكوًعا َطِوياًل ، ُثمَّ َرَفَع َفَقاَم ِقَياًما َطِوياًل ، َوْهَو ُدوَن اْلِقَياِم اأَلوَِّل ، ُثمَّ َرَكَع 

وَِّل ، ُثمَّ َسَجَد ، ُثمَّ َقاَم ِقَياًما َطِوياًل َوْهَو ُدوَن اْلِقَياِم اأَلوَِّل ، ُثمَّ َطِوياًل ، َوْهَو ُدوَن الرُُّكوِع اأَل
ِم َرَكَع ُرُكوًعا َطِوياًل ، َوْهَو ُدوَن الرُُّكوِع اأَلوَِّل ، ُثمَّ َرَفَع َفَقاَم ِقَياًما َطِوياًل ، َوْهَو ُدوَن اْلِقَياا 

َطِوياًل ، َوْهَو ُدوَن الرُُّكوِع اأَلوَِّل ، ُثمَّ َسَجَد ، ُثمَّ اْنَصَرَف َوَقْد َتَجلَِّت  اأَلوَِّل ، ُثمَّ َرَكَع ُرُكوًعا
ِإنَّ الشَّْمَس َواْلَقَمَر آَيَتاِن ِمْن آَياِت اللَِّه ، اَل َيْخِسَفاِن ِلَمْوِت َأَحاٍد  »  -  -الشَّْمُس ، َفَقاَل 

َقاُلوا َيا َرُسوَل اللَِّه ، َرَأْيَناَ  َتَناَوْلَت َشْيًئا ِفاى  . « ِلَ  َفاْذُكُروا اللََّه َواَل ِلَحَياِتِه ، َفِإَذا َرَأْيُتْم َذ
، َوَلاْو َأَصاْبُتُه    َفَتَناَوْلُت ُعْنُقاوًدا َرَأْيُت اْلَجنََّ  ،  إني»  َقاَل . َمَقاِمَ  ، ُثمَّ َرَأْيَناَ  َكْعَكْعَت 

ْنَيا ، َوُأِريُت النَّاَر ، َفَلْم َأَر َمْنَظًرا َكاْلَيْوِم َقطُّ َأْفَظَع ، َوَرَأْيُت َأْكَثَر َأْهِلَها أَلَكْلُتْم ِمْنُه َما َبِقَيِت الدُّ
َيْكُفْرَن اْلَعِشيَر » ِقيَل َيْكُفْرَن ِباللَِّه َقاَل . « ِبُكْفِرِهنَّ » َقاُلوا ِبَم َيا َرُسوَل اللَِّه َقاَل . « النَِّساَء 
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اإِلْحَساَن ، َلْو َأْحَسْنَت ِإَلى ِإْحَداُهنَّ الدَّْهَر ُكلَُّه ، ُثمَّ َرَأْت ِمْنَ  َشْيًئا َقاَلْت َما َرَأْياُت  ، َوَيْكُفْرَن 
 .  «ِمْنَ  َخْيًرا َقطُّ 

 تأخرت :كعكعت 
فقال ،بأنها داني  قريب  ممن يتناولها ا  وهي الثمارا   ما ُيقطف منها اهلل تعالى ووصف
ِإنِّي َظَنْنُت َأنِّي ُمَلااٍق  ( 10)َمْن ُأوِتَي ِكَتاَبُه ِبَيِميِنِه َفَيُقوُل َهاُؤُم اْقَرُءوا ِكَتاِبَيْه  َفَأمَّا: )تعالى

ُكُلاوا  ( 13)ُقُطوُفَها َداِنَيٌ  ( 11)ِفي َجنٍَّ  َعاِلَيٍ  ( 11)َفُهَو ِفي ِعيَشٍ  َراِضَيٍ  ( 10)ِحَساِبَيْه 
 [  11-10/الحاق (  ]14)ْفُتْم ِفي اْلَأيَّاِم اْلَخاِلَيِ  َواْشَرُبوا َهِنيًئا ِبَما َأْسَل

 َوُيْعَطى النَّاُس ُصُحَف َأْعَماِلِهْم ، َفَمْن َتَناَوَل َصِحيَفَ  َعَمِلِه ِبيِمِيِنِه َفَيُقوُل َفِرحًا َمْسُرورًا ِلُكالِّ 
وَها ، أَلنَُّه َيْعَلاُم َأنَّ َماا ِفيَهاا َخياٌر     َهِذِه ِهَي َصِحيَفُ  َأْعَماِلي ، ُخُذوَها َفاْقَرُؤ: َمْن َيْلَقاُه 

ِإنَِّني ُكْنُت ِفي الدُّْنَيا َأْعَتِقاُد َيِقيناًا ِباَأنَِّني     .َوَحَسَناٌت ، أَلنَُّه ِممَّْن َبدََّل اهلُل َسيَِّئاِتِهْم َحَسَناٍت 
ا اْسَتَطْعُت ، َوُكْنُت ُأَؤمُِّل َأْن ُيَحاِساَبِني  َسْأَحاَسُب َأَماَم اهلِل ِفي َهَذا الَيْوِم ، َفَعِمْلُت َخْيرًا َقْدَر َم

 .اهلُل َعَلى َأْعَماِلي ِحَسابًا َيِسيرًا ، َوَقْد َصَدَق َما اْعَتَقْدُت َوَما َتَوقَّْعُت ، َفَكاَن ِحَساِبي َيِسيرًا 
ٍ  َرِفيَعِ  الَمَكاِن والادََّرَجاِت ،  ِفي َجنَّ. َفُهَو َيِعيُش ِعيَشً  َراِضَيً  َخاِلَيً  ِمَن الُهُموِم واأَلْكَداِر  

ِفيَها َأْشَجاٌر ِثَماُرَها َداِنَيٌ  ِممَّاْن ُيِرياُدوَن َقْطَفَهاا ،    .ِفيَها الُخْضَرُة َوالِمَياُه َوالظَّاَلُل الَواِرَفُ  
 .َفَيْأُخُذوَنَها ِبُدوِن َعَناٍء 

ِثَماِر َهِذِه الَجنَِّ  َهِنيئًا ، َواْشَرُبوا ِمْن َخْمِرَها َوِمَياِهَهاا   ُكُلوا َيا َأيَُّها اأَلْبَراُر ِمْن :َوُيَقاُل َلُهْم  
 َمريئًا ، اَل َتَغصُّوَن ِبِه ، َواَل َتَتَأذَّْوَن ، َوَذِلَ  َجَزاٌء ِمَن اهلِل َلُكْم ، َوَثَواٌب َعَلى َما َعِمْلُتْم ِفاي 

 .ِريِم الطَّاَعاِت الَخاِلَصِ  ِلَوْجِه اهلِل َتَعاَلى الَحَياِة الدُّْنَيا ِمْن َصاِلِح اأَلْعَماِل ، َوَك
 .سورة اإلنسان( 14){ َوَداِنَيً  َعَلْيِهْم ِظَلاُلَها َوُذلَِّلْت ُقُطوُفَها َتْذِليًلا}: وقال تعالى

 قال اإلمام ابن كثير رحمه اهلل في تفسيره: 
متاى  : أي{ َوُذلَِّلْت ُقُطوُفَها َتاْذِليال  } انها، قريب  إليهم أغص: أي{ َوَداِنَيً  َعَلْيِهْم ِظالُلَها } 

تعاطاه دنا القْطُف إليه وتدلى من أعلى غصنه، كأنه سامع طائع، كما قال تعالى في اآليا   
: الحاقا   ]{ ُقُطوُفَها َداِنَيٌ  } وقال تعالى [ 14: الرحمن ]{ َوَجَنى اْلَجنََّتْيِن َداٍن } : األخرى

13] 
لاه  ( 1)إن قام ارتفعت بَقْدره، وإن قعد َتاَدلَّْت  { َوُذلَِّلْت ُقُطوُفَها َتْذِليال } : مجاهد( 1)قال 
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 {َتاْذِليال  } : لاه حتاى ينالهاا، فاذل  قولاه     ( 3)حتى ينالهاا، وإن اضاطجع َتاَدلَّت    
 أها.ال يرد أيديهم عنها شوٌ  وال ُبعُد: وقال قتادة

َهُؤاَلِء اأَلْبَراِر السَُّعَداِء ، َوُتَسخُِّر ُقُطوَفَها أَلْمِرِهْم ِلَيَنااُلوا  َوَتْدُنو َأْشَجاُر الَجنَِّ  ِبِظالِلَها َعَلى 
 .ِمْنَها َما َشاُؤوا 

 : قاال  (الثابت في صحيح الترغيب والترهيب موقوفًا  عنهما اهلل رضي عباس ابنحديث )
 منهاا  الجنا   ألهل كسوة وسعفها أحمر ذهب وكربها خضر زمرد من جذوعها الجن  نخل

 وألين العسل من وأحلى اللبن من بياضا أشد والدالء القالل أمثال وثمرها وحللهم مقطعاتهم
 . عجم فيها ليس الزبد من
كنت   «: قال (الثابت في السلسل  الصحيح  رضي اهلل عنهتب  ابن عابد السلمى حديث ع) 

الجن  شاجرة ال  يا رسول اهلل أسمع  تذكر فى  :فجاء أعرابى فقال  جالسًا مع رسول اهلل
إن اهلل جعل مكاان كال    :  فقال رسول، ا يعني الطلح ا    أعلم شجرة أكثر شوكًا منها

 يعناي  ا الملبود التيس خصي  ثلم ( الجن  في الطلح شجرة من يعني) شوك  منها ثمرة 
  . «فيها سبعون لونًا من الطعام ال يشبه لون آخر ، ا  المخصي

يٌد من أْصلها إلى فرعها، وثمرها أمثاُل الِقاالل، كلماا   نخل الجن  َنض: قال وعن مسروق،
 .   11ُنزعت ثمرة عادْت مكانها أخرى، وماؤها َيجري في غير أخدود

تنبيه :مََّثاُل  }: قال تعالى،  واعلم أن صف  طعام أهل الجن  الدوام وعدم النقصاان
اأَلْنَهاُر ُأُكُلَها َدآِئٌم ِوِظلَُّها ِتْلَ  ُعْقَبى الَِّذيَن اتََّقاوْا   اْلَجنَِّ  الَِّتي ُوِعَد اْلُمتَُّقوَن َتْجِري ِمن َتْحِتَها

 [31: الرعد  ]{ وَُّعْقَبى اْلَكاِفِريَن النَّاُر
 :شراب أهل الجن  

 
اللَّاِه   َعْينًا َيْشَرُب ِبَها ِعَباُد* ِإنَّ اأَلْبَراَر َيْشَرُبوَن ِمن َكْأٍس َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفورًا: )قال تعالى

 . { 6-1:اإلنسان }( ُيَفجُِّروَنَها َتْفِجيرًا
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 .ِإنَّ الكَراَم الَبَرَرَة الِذيَن َأَطاُعوا اهلَل ، َيْشَرُبوَن ِمْن َخْمٍر َكاَن َما ُيْمَزُج ِبَها َماَء الَكاُفوِر  
ِفي الَجنَّاِت َيَتَصرَُّفوَن ِفيَها َكْياَف  َوَهَذا الِمَزاُج ِمْن َعْيٍن َيْشَرُب ِبَه ِعَباُد اهلِل الُمتَُّقوَن ، َوُهْم 

 .َشاُؤوا ، َوُيْجُروَنها َحْيُث َأَراُدوا ِمْن ُدوِرِهْم َوَمَناِزِلِهْم َوَمَجاِلِسِهْم 
وإنما سمَّى اهلل ما عنده بما عندكم حتاى تهتادي لاه    ،ليس هو كافور الدنيا :وقال مقاتل

 .  القلوب
كما يفجر الرجل النهر هاهنا وهاهنا إلاى حياث    شقًا يشقونها:أي(يفجرونها تفجيرا)وقوله
 .13وتتبعهم حيثما مالوا مالت معهم ،يقودونها حيث شاءوا:وقال مجاهد،يريد

 (َعْينًا ِفيَها ُتَسمَّى َسْلَسِبياًل* َوُيْسَقْوَن ِفيَها َكْأسًا َكاَن ِمَزاُجَها َزنَجِبياًل: )وقال تعالى 
 { 18-10:اإلنسان}
َفُهاْم ُيْماَزُج   ) َؤاَلِء اأَلْبَراُر ِفي الَجنَِّ  َكْأسًا ِمْن َخْمِر الَجنَِّ  ُمِزَجاْت ِبالزَّْنِجِبياِل   َوُيْسَقى ُه 

 ( .الشََّراُب َلُهْم َمرًَّة ِبالَكاُفوِر َوَمرًَّة ِبالزَّْنَجِبيِل َفالَكاُفوُر َباِرٌد َوالزَّْنَجِبيُل َحارٌّ 
 .ْيٍن َغاَيٍ  ِفي السَّاَلَسِ  َواالْسِتَساَغِ  َوُيْسَقوَن ِفي الَجنَِّ  ِمْن َع 

أي أن أهل الجن  ُيسَقْون كأسًا من خمر الجن  ممزوج  بالزنجبيل وكانت العرب تستلذ مان  
 .الشراب ما يمزج بالزنجبيل لطيب رائحته 

 .    14هو الشراب اللذيذ : والسلسبيل، مأخوذة من السالس ( سلسبيل)وكلم  
الكاافور   : ن اهلل تعالى أخبار أن شراب أهل الجن  يمزج بشايئين ونجد مما سابق أ

ثم بالزنجابيل ألناه يمتااز   ، فيمزج بالكافور ألنه يمتااز بالبرد وطيب الرائح ،والزنجبيل
 .بالحرارة وطيب الرائح  

 { 11:اإلنسان}(َوَسَقاُهْم َربُُّهْم َشَرابًا َطُهورًا : )وقال تعالى 
ُهْم َشَرابًا َطُهورًا ُيَطهُِّر َباِطَن َشاِرِبِه ِمَن الَحَسِد ، َوالِحْقِد ، َوالِغالِّ ، َوَرِديِء  ، َوَيْسِقِيِهْم َربُّ

مما يحادث  ، ب الرائح طي.اأَلْخاَلِق ،فوصف الشراب بأنه طهور وليس بنجس كخمر الدنيا
 . 11بذل  أكمل اللذة وأطيبها
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 (   7 )حادي األرواح البن القيم  - 
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]*[ بن عباس في قوله اعن دي األرواح حاأورد ابن القيم رحمه اهلل تعالى في كتابه
[ 40: الصافات( ]اَل ِفيَها َغْوٌل) ،يقول الخمر [ 18: الواقع ( ]َوَكْأٍس ّمن ّمِعيٍن: ) تعالى

يقول ال [ 40: الصافات( ]َواَل ُهْم َعْنَها ُينَزُفوَن)^ يقول ليس فيها صداع وفي قوله تعالى 
: وقوله تعالى، يقول ممتلئ  [ 34: النبأ( ]قًاَوَكْأسًا ِدَها: )وقوله تعالى، تذهب عقولهم 

 [ 11: المطففين( ]ُيْسَقْوَن ِمن ّرِحيٍق ّمْخُتوٍم)
قال [ 16: المطففين( ]ِخَتاُمُه ِمْسٌ )وقال علقم  عن أبن مسعود ، يقول الخمر ختم بالمس  

تم  واهلل أعلم أن أخره مس  يخالطه فهو من الخا، والمراد خلطه وليس بخاتم ثم يختم 
 .ليس من الخاتم 

َعْينًا َيْشَرُب ِبَها ِعَباُد الّلِه *  ِإّن األْبَراَر َيْشَرُبوَن ِمن َكْأٍس َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفورًا: )قال تعالىو
 [ 6: اإلنسان( ]ُيَفّجُروَنَها َتْفِجيرًا

]*[ معهم قضبان الذهب حيثما مالوا مالت معهم وقد اختلف في قوله: قال بعض السلف 
يشرب بها فقال الكوفيون الباء بمعنى من أي يشرب منها وقال آخرون بل الفعل مضمن 

يروى بها فلما ضمنه معناه عداه تعديته وهذا أصح وألطف وأبلغ  أيومعنى يشرب بها 
سم للمكان كما تقول كنا بمكان كذا وكذا ونظير هذا اوقال طائف  الباء للظرفي  والعين 

 .ضمن معنى يهم فعدى تعديته[11: الحج( ]ِإْلَحاٍد ِبُظْلٍمَمن ُيِرْد ِفيِه ِبَو)التضمين قوله تعالى 
 ( َعْينًا ِفيَها ُتَسّمَى َسْلَسِبياًل*  َوُيْسَقْوَن ِفيَها َكْأسًا َكاَن ِمَزاُجَها َزنَجِبياًل: )قال تعالىو
  [18: 10اإلنسان ]

األبرار يمزج منها ألن أولئ   فأخبر سبحانه عن العين التي يشرب بها المقربون أن شراب
خلص شرابهم وهؤالء مزجوا فمزج شرابهم ونظير هذا قوله أأخلصوا األعمال كلها هلل ف

* َتْعِرُف ِفي ُوُجوِهِهْم َنْضَرَة الّنِعيِم*  َعَلى األَرآِئِ  َينُظُروَن*  ِإّن األْبَراَر َلِفي َنِعيٍم: )تعالى
َوِمَزاُجُه ِمن * ِخَتاُمُه ِمْسٌ  َوِفي َذِلَ  َفْلَيَتَناَفِس اْلُمَتَناِفُسوَن*  ُيْسَقْوَن ِمن ّرِحيٍق ّمْخُتوٍم

 [ 18: 11المطففين ( ]َعْينًا َيْشَرُب ِبَها اْلُمَقّرُبوَن*  َتْسِنيٍم
فأخبر سبحانه عن مزاج شرابهم بشيئين بالكافور في أول السورة والزنجبيل في آخرها 

الرائح  وفي الزنجبيل من الحرارة وطيب الرائح  ما  فإن في الكافور من البرد وطيب
يحدث لهم باجتماع الشرابين ومجيء أحدهما على أثر اآلخر حال  أخرى أكمل وأطيب وألذ 
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من كل منهما بانفراده ويعدل كيفي  كل منهما بكيفي  اآلخر وما ألطف موقع ذكر الكافور في 
يجيء  أوال بالكافور وفيه من البرد ما أول السورة والزنجبيل في آخرها فإن شرابهم مزج

الزنجبيل بعده فيعد له والظاهر أن الكأس الثاني  غير األولى وأنهما نوعان لذيذان من 
 والثاني مزج بزنجبيل  أحدهما مزج بكافور   الشراب 

وأيضا فإنه سبحانه أخبر عن مزج شرابهم بالكافور وبرده في مقابل  ما وصفهم به من 
واإليثار والصبر والوفاء بجميع الواجبات التي نبه على وفائهم بأضعفها حرارة الخوف 

وهو ما أوجبوه على أنفسهم بالنذر على الوفاء بأعالها وهو ما أوجبه اهلل عليهم ولهذا 
 [ 11: اإلنسان( ]َوَجَزاُهْم ِبَما َصَبُروْا َجّنً  َوَحِريرًا: )قال تعالى

عن شهواتها ما اقتضى أن يكون في جزائهم  فإن في الصبر من الخشون  وحبس النفس
من سع  الجن  ونعوم  الحرير ما يقابل ذل  الحبس والخشون  وجمع لهم بين النضرة 
والسرور وهذا جمال ظواهرهم وهذا حال بواطنهم كما جملوا في الدنيا ظواهرهم بشرائع 

َيُهْم ِثَياُب ُسنُدٍس َعاِل: )اإلسالم وبواطنهم بحقائق اإليمان ونظيره قوله في آخر السورة
: فهذه زين  الظاهر ثم قال تعالى[ 11: اإلنسان( ]ُخْضٌر َوِإْسَتْبَرٌق َوُحّلَوْا َأَساِوَر ِمن ِفّضٍ 

فهذه زين  الباطن المطهر لهم من كل أذى [ 11: اإلنسان( ]َوَسَقاُهْم َرّبُهْم َشَرابًا َطُهورًا)
*  ِإّن َلَ  َأاّل َتُجوَع ِفيَها َواَل َتْعَرَى: )السالمونقص ونظيره قوله تعالى ألبيهم آدم عليه 

 [ 110: 118طه ( ]َوَأّنَ  اَل َتْظَمُأ ِفيَها َواَل َتْضَحَى
فضمن له أن ال يصيبه ذل الباطن بالجوع وال ذل الظاهر بالعري وأن ال يناله حر الباطن 

نعم  أنه أنزل عليهم  بالظمأ وال حر الظاهر بالضحى ونظير هذا ما عدده على عباده من
لباسا يواري سوآتهم ويزين ظواهرهم ولباسا آخر يزين بواطنهم وقلوبهم وهو لباس 
التقوى وأخبر أنه خير اللباسين وقريب من هذا إخباره أنه زين السماء الدنيا بزين  
الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد فزين ظاهرها بالنجوم وباطنها بالحراس  وقريب منه 

الباطن وهو التقوى وقريب  الزاُد من أراد الحج بالزاد الظاهر ثم أخبر أن خير الزاِدأمره 
 [31: يوسف( ]َفَذِلُكّن اّلِذي ُلْمُتّنِني ِفيِه: )منه قول امرأة العزيز عن يوسف قال تعالى

فأخبرتهن [ 31: يوسف( ]َوَلَقْد َراَودّتُه َعن ّنْفِسِه َفاَسَتْعَصَم)فأرتهن حسنه وجماله ثم قالت 
 . بجمال باطنه وزينته بالعف  وهذا كثير في القرآن لمتأمله
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اإلنسان ( ]َعْينًا ِفيَها ُتَسّمَى َسْلَسِبياًل*  َوُيْسَقْوَن ِفيَها َكْأسًا َكاَن ِمَزاُجَها َزنَجِبياًل: )قال تعالى
10 :18] 
َها َأْنَهاٌر ِمْن َماٍء َغْيِر آِسٍن َوَأْنَهاٌر ِمْن َلَبٍن َمَثُل اْلَجنَِّ  الَِّتي ُوِعَد اْلُمتَُّقوَن ِفي   :تعالى وقال

 ُكلِّ َلْم َيَتَغيَّْر َطْعُمُه َوَأْنَهاٌر ِمْن َخْمٍر َلذٍَّة ِللشَّاِرِبيَن َوَأْنَهاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصفًّى َوَلُهْم ِفيَها ِمْن
  ]11 :محمد   [الثََّمَراِت َوَمْغِفَرٌة ِمْن َربِِّهْم

]*[حادي األرواحال ابن القيم رحمه اهلل تعالى في كتابه ق : 
، ونفى عن كل واحد منها اآلف  التي تعرض له فى الدنيا، ذكر سبحانه هذه األجناس األربع 

أن تجرى أنهار من أجناس لم تجر العادة في الدنيا  :تعالى اهللوهذا من آيات  :وقال
 :قال، ا اآلفات التي تمنع كمال اللذة بهاوينفى عنه، بإجرائها وبجريانها في غير أخدود

، فهذا لشربهم وطهورهم، وتأمل اجتماع هذه األنهار األربع  التي هي أفضل أشرب  الناس
  .وهذا لشفائهم ومتعتهم، وهذا للّذاتهم وسرورهم، وهذا لقّوتهم وغذائهم

والحلوى  هذه النصوص قد تضمنت أن لهم فيها الخبز واللحم والفاكه  أن وفصل الخطاب
الماء واللبن والخمر وليس في الدنيا مما في اآلخرة إال األسماء وأما  وأنواع األشرب  من

 . المسميات فبينها من التفاوت ما ال يعلمه البشر
]*[ كل ما في الجن  من األنهار والسرر والفرش واألكواب مخالف لما في : قال ابن قتيب

 .مما في الدنيا إال األسماء يءليس في الجن  ش :باسالدنيا من صنع  العباد كما قال ابن ع
  .انتهى
تنبيه : من أولها إلاى  ، مكلهأيجد اللذة في ، ون وال يشبع ونال يجوع إن أهل الجن

ثم ال باْول  ، يستمتع بكل جسده ال بطرف لسانه مثل الدنيا، بال تعب وال معالج ، آخرهااا
فما بالا   ، وبالطبع ليس من مس  الدنيا، األذفرريح المس  ، إنما هو متاع آخر، وال غائط

 ! األشرب ؟ب
ُكُلوْا َواْشَرُبوْا َهِنيَائًا *  َوَفَواِكَه ِمّما َيْشَتُهوَن*  ِإّن اْلُمّتِقيَن ِفي ِظاَلٍل َوُعُيوٍن: )قال تعالى

 [ 43: 41المرسالت ( ]ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن
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ِإّني َظَننُت َأّني ُماَلٍق *  َتاَبُه ِبَيِميِنِه َفَيُقوُل َهآُؤُم اْقَرُؤْا ِكَتابَيْهَفَأّما َمْن ُأوِتَي ِك: )قال تعالىو
ُكُلوْا َواْشَرُبوْا َهِنيَئًا *  ُقُطوُفَها َداِنَيٌ *  ِفي َجّنٍ  َعاِلَيٍ *  َفُهَو ِفي ِعيَشٍ  ّراِضَيٍ *  ِحَساِبَيْه

 [14: 10الحاق  ] (ِبَمآ َأْسَلْفُتْم ِفي األّياِم اْلَخاِلَيِ 
َلُكْم ِفيَها َفاِكَهٌ  َكِثيَرٌة ّمْنَها *  َوِتْلَ  اْلَجّنُ  اّلِتَي ُأوِرْثُتُموَها ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن: )وقال تعالى

 [03: 01الزخرف ( ]َتْأُكُلوَن
( َهاُر ُأُكُلَها َدآِئٌم ِوِظّلَها ِتْلَ ّمَثُل اْلَجّنِ  اّلِتي ُوِعَد اْلُمّتُقوَن َتْجِري ِمن َتْحِتَها األْن: )قال تعالىو
 [ 31: الرعد]
َيَتَناَزُعوَن ِفيَها َكْأسًا اّل َلْغٌو ِفيَها َواَل *  َوَأْمَدْدَناُهم ِبَفاِكَهٍ  َوَلْحٍم ّمّما َيْشَتُهوَن: )قال تعالىو

 [ 13: 11الطور ( ]َتْأِثيٌم
( َتاُمُه ِمْسٌ  َوِفي َذِلَ  َفْلَيَتَناَفِس اْلُمَتَناِفُسوَنِخ*  ُيْسَقْوَن ِمن ّرِحيٍق ّمْخُتوٍم: )قال تعالىو
 [16: 11المطففين ]
يَأُكُل َأْهُل اْلَجّناِ   " :َقاَل    النَِّبيَّأنَّ  (الثابت في صحيح مسلم رضي اهلل عنه  حديث جابر) 

َوَلِكْن َطَعاُمُهْم َذاَ  ُجَشاٌء َكَرْشاِح  .  وَنَواَل َيَتَغّوُطوَن َواَل َيْمَتِخُطوَن َواَل َيُبوُل. ِفيَها َوَيْشَرُبوَن
 ".ُيْلَهُموَن الّتْسِبيَح والتكبير َكَما ُيْلَهُموَن الّنَفَس. اْلِمْسِ 

 . تنفس المعدة من االمتالء :الجشاء 
 :قال اإلمام النووي رحمه اهلل في شرح صحيح مسلم  ]*[

مذهب أهل السن  وعام  "  ّنِ  ِفيَها َوَيْشَرُبوَنيَأُكُل َأْهُل اْلَج: " قوله صلى اهلل عليه وسلم
المسلمين أن أهل الجن  يأكلون فيها ويشربون يتنعمون بذل  وبغيره من مالذ وأنواع 
نعيمها تنعما دائما ال آخر له وال انقطاع أبدا، وإن تنعمهم بذل  على هيئ  تنعم أهل الدنيا 

التي ال يشار  نعيم الدنيا إال في التسمي   إال ما بينهما من التفاضل في اللذة والنفاس 
وأصل الهيئ ، وإال في أنهم ال يبولون وال يتغوطون وال يتمخطون وال يبصقون، وقد دلت 
دالئل القرآن والسن  في هذه األحاديث التي ذكرها مسلم وغيره أن نعيم الجن  دائم ال 

 .انقطاع له أبدا
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 نَِّإ :َقاَل    النَِّبيَّأنَّ  (في صحيح الجامع  الثابترضي اهلل عنه  أرقم بن زيدحديث ) 
 ُ اَجَح ، اِعَمالِجَو وِةْهالشََّو ِبْرالُشَو ِلْكاأَل يِف ٍلُجَر ِ اَئِم وَةُق ىَطْعُيَل ِ نَّالَج ِلْهَأ ْنِم َلُجالَر
 . َرِمُض ْدَق ُهُنْطَب اَذِإَف ِهِدْلِج ْنِم ُضْيِفَي ٌقَرَع ْمِهِدَحَأ
 
 

 التي يأكلون فيها ويشربون   أهل الجن آنيفصٌل في : 

 
التي يأكلون فيها ويشربون   أهل الجن آني : 

 
ُيَطاُف َعَلاْيِهم ِبِصاَحاٍف   }: ذكر اهلل تعالى اآلني  التي يأكلون فيها ويشربون في قوله تعالى

:  الزخارف ] { ُيُن َوَأنُتْم ِفيَها َخاِلاُدونَ مِّن َذَهٍب َوَأْكَواٍب َوِفيَها َما َتْشَتِهيِه اْلَأنُفُس َوَتَلذُّ اْلَأْع
01] 
َوَبْعَد َأْن َيْسَتِقرُّوا ِفي الَجنَِّ  ُيَطاُف َعَلْيِهْم ِبَأَواٍن ِمْن َذَهب َعَلْيَها َأْنَواُع الطََّعااِم ، َوُيَطااُف    

ْكَواِب َماا َتْشاَتِهيِه اأَلْنُفاُس ،    َعَلْيِهْم ِبَأْكَواٍب ِللشََّراِب ِمْن َذَهٍب ، َوِفي ُكلٍّ ِمَن اأَلَواِني واأَل
: ُروِرِهْم َوَتَتَلذُُّذ ِبِه اأَلْعُيُن ، َفَيْأُكُلوَن َوَيْشَرُبوَن َوَيْنَعُموَن َوَيَتَلذَُّذوَن ، َوُيَقاُل َلُهْم ِإْكَمااًل ِلُسا 

 .ِإنَُّهْم َباُقوَن ِفي َهَذا النَِّعيِم ِفي الَجنَِّ  َخاِلِديَن َأَبدًا 
َقاَواِريَر ِماْن   ( 11)َوُيَطاُف َعَلْيِهْم ِبَآِنَيٍ  ِمْن ِفضٍَّ  َوَأْكَواٍب َكاَنْت َقاَواِريَر  : ) تعالى وقوله 

 [( 16، 11/اإلنسان( ]16)ِفضٍَّ  َقدَُّروَها َتْقِديًرا 
َوِباَأْكَواِب الشَّاَراِب ،   َوَيُطوُف َعَلْيِهْم َخَدُم الَجنَِّ  ِبَأَواِني الطََّعاِم ، َوِهَي ِمْن ِفضٍَّ  َخاِلَصٍ  ، 

َوِهَي َأْيضًا ِمْن ِفضٍَّ  ، َوَقْد ُجِعَلْت َهِذِه اأَلْكَواُب َجاِمَعً  َبَياَض الِفضَّاِ  ، َوَصاَفاَء الزَُّجااِج    
 .َوَشَفاِفيََّتُه 

ى َقَدِر ِكَفاَياِ  الشَّااِرِبيَن   َوهِذِه الَقَواِريُر َيْحِمُلَها ِإَليِهم السَُّعاُة َوَقْد َقدَُّروا َما َصبُّوُه ِفيَها َعَل 
 .َوَريهِّْم ، اَل َتِزيُد َواَل َتْنُقُص 

 .      التي ليس لها آذان:وقيل،ليس لها خراطيم التيهي األباريق :واألكواب
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وأبااريق الجنا  مان فضا  صاافي  صافاء       ، وهو الصفاء، افعيل من البريق :وإبريق
 ،يرى ما في باطنها من ظاهرها،القوارير

لاذا  ،وهى ليست من الزجاج بل من فض  -شبه صفاءها بصفاء الزجاج،الزجاج:قواريروال
 . حتى ال يتوهم أحٌد أنها من الزجاج( قوارير من فض ) قال تعالى

سمع  مسمعا وفي من بعين البصيرة وأْمِعِن النظر فيه واجعل له وتأمل في الحديث اآلتي  
 .  ، ودرر الفرائد غرر الفوائد   بما فيه منموِقعًا عسى اهلل أن ينفع  قلب
نهى عن الحرير و الديباج و الشارب   أن النبي (  الثابت في  الصحيحينحديث ُحذيف  ) 

 .هي لهم في الدنيا وهي لهم في اآلخرة : في آني  الذهب و الفض  وقال 
]*[ حادي األرواحقال ابن القيم رحمه اهلل تعالى في كتابه : 

فالصحاف جمع [ 01: الزخرف ( ]َعَلْيِهْم ِبِصَحاٍف ّمن َذَهٍب َوَأْكَواٍبُيَطاُف : )قال تعالى 
صحف  قال الكلبي بقصاع من ذهب وقال الليث الصحف  قصع  مسلطح  عريض  الجمع 

 .  والمكاكي  والصحاف من الفض  والضامرات تحت الرجال   صحاف قال األعشى 
 .دير الرأس الذي ال أذن له وأما األكواب فجمع كوب قال الفراء الكوب المست

وقال أبو عبيد األكواب األباريق التي ال خراطيم لها قال أبو إسحاق وإحدها كوب وهو إناء 
 .وقال ابن عباس هي األباريق التي ليست لها آذان ، مستدير ال عروة له 

الواقع  ( ]َق َوَكْأٍس ّمن ّمِعيٍنِبَأْكَواٍب َوَأَباِري*  َيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن ّمَخّلُدوَن: )قال تعالىو
األباريق هي األكواب التي لها خراطيم فإن لم يكن لها خراطيم وال عرى فهي [ 18: 10

كل  سميفهو الذي يبرق لونه من صفائه ثم  أكواب وإبريق إفعيل من البريق وهو الصفاء
صفاء القوارير شكله إبريقا وإن لم يكن صافيا وأباريق الجن  من الفض  في  ما كان على

 .يرى من ظاهرها ما في باطنها والعرب تسمي السيف إبريقا لبريق لونه 
َقَواِريَرْا ِمن ِفّضٍ  *  َوُيَطاُف َعَلْيِهْم ِبآِنَيٍ  ّمن ِفّضٍ  َوَأْكواٍب َكاَنْت َقَواِريَرا: )قال تعالى

سبحانه وتعالى عن مادة فالقوارير هي الزجاج فأخبر [ 16: 11اإلنسان ( ]َقّدُروَها َتْقِديرًا
تل  اآلني  أنها من الفض  وأنها بصفاء الزجاج وشفافيته وهذا من أحسن األشياء وأعجبها 
وقطع سبحانه توهم كون تل  القوارير من زجاج فقال قوارير من فض  قال مجاهد وقتادة 
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ومقاتل والكلبي والشعبي قوارير الجن  من الفض  فاجتمع لها بياض الفض  وصفاء 
 .لقوارير ا

فقال أبو عبيدة هو اإلناء بما فيه وقال أبو إسحاق الكأس اإلناء إذا كان فيه  وأما الكأس
 .انتهى  .خمر ويقع الكأس لكل إناء مع شرابه 

 
 وحليهم  أهل الجن  لباسفصٌل في: 

 
وحليهم  أهل الجن  لباس: 

 
َيْلَبُسوَن ِمن ُسنُدٍس َوِإْسَتْبَرٍق *  َجّناٍت َوُعُيوٍنِفي *  ِإّن اْلُمّتِقيَن ِفي َمَقاٍم َأِميٍن: )قال تعالى
 [ 13: 11الدخان ( ] ّمَتَقاِبِليَن

*   ِإّن اّلِذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الّصاِلَحاِت ِإّنا اَل ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَماًل: )قال تعالىو
ِهُم األْنَهاُر ُيَحّلْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمن َذَهٍب َوَيْلَبُسوَن ُأْوَلَاِئَ  َلُهْم َجّناُت َعْدٍن َتْجِري ِمن َتْحِت

 [31:  الكهف( ]ِثَيابًا ُخْضرًا ّمن ُسْنُدٍس َوِإْسَتْبَرٍق ّمّتِكِئيَن ِفيَها َعَلى األَرآِئِ 
من الديباج واإلستبرق ما غلظ منه وقالت طائف   َقَر اقال جماع  من المفسرين السندس َم

المراد به الغليظ ولكن المراد بن الصفيق وقال الزجاج هما نوعان من الحرير وأحسن ليس 
لين اللباس الحرير فجمع لهم بين حسن منظر اللباس والتذاذ العين به أاأللوان واألخضر و

 .وبين نعومته والتذاذ الجسم به 
 [ 13:  الحج( ]َوِلَباُسُهْم ِفيَها َحِريٌر: )قال تعالىو

 [ 11:  اإلنسان( ]َوَجَزاُهْم ِبَما َصَبُروْا َجّنً  َوَحِريرًا) :قال تعالى
 [ 11:  اإلنسان( ] َعاِلَيُهْم ِثَياُب ُسنُدٍس ُخْضٌر َوِإْسَتْبَرٌق: )قال تعالىو

وتأمل ما دلت عليه لفظ  عاليهم من كون ذل  اللباس ظاهرا بارزا يجمل ظواهرهم ليس 
 .فوق الثياب للزين  والجمال  بمنزل  الشعار الباطن بل الذي يلبس

كيف جمع لهم بين نوعي الزين  الظاهرة من اللباس والحلي كما جمع لهم بين  وتأمل
الظاهرة والباطن  فحمل البواطن بالشراب الطهور والسواعد باألساور واألبدان بثياب 
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اِلَحاِت َجّناٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها ِإّن الّلَه ُيْدِخُل اّلِذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الّص: )قال تعالىوالحرير 
 [ 13:  الحج( ]األْنَهاُر ُيَحّلْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمن َذَهٍب َوُلْؤُلؤًا َوِلَباُسُهْم ِفيَها َحِريٌر

فمن نصبه ففيه وجهان أحدهما أنه عطف على موضع قوله واختلفوا في جر لؤلؤ ونصبه 
محذوف دل عليه األول أي ويحلون لؤلؤا ومن جره  والثاني أنه منصوب بفعل أساورمن 

فهو عطف على الذهب ثم يحتمل أمرين أحدهما أن يكون لهم أساور من ذهب وأساور من 
لؤلؤ ويحتمل أن تكون األساور مركب  من األمرين معا الذهب المرصع باللؤلؤ واهلل أعلم 

 .بما أراد 
 ( في الصحيحين الثابت رضي اهلل عنه ابن عازب البراء حديث )ُأْهِدَيْت ِلَرُسوِل : اَلَق 

 َأْصَحاُبُه َيْلِمُسوَنَها َوَيْعَجُبوَن ِمْن ِليِنَها َفَقاَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُحلَُّ  َحِريٍر َفَجَعَل

 . ٌر ِمْنَها َوَأْلَيُناْلَجنَِّ  َخْي َأَتْعَجُبوَن ِمْن ِليِن َهِذِه َلَمَناِديُل َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ ِفي
]*[ حادي األرواحقال ابن القيم رحمه اهلل تعالى في كتابه : 

وال يخفى ما في ذكر سعد بن معاذ بخصوصه ههنا فإنه كان في األنصار بمنزل  الصديق 
في المهاجرين واهتز لموته العرش وكان ال يأخذه في اهلل لوم  الئم وختم اهلل له بالشهادة 

 ورسوله على رضا قومه وعشيرته وخلفائه ووافق حكمه الذي حكم به حكم وآثر رضا اهلل
اهلل فوق سبع سموات ونعاه جبريل إلى النبي يوم موته فحق له أن تكون مناديله التي 

 .يمسح بها يديه في الجن  أحسن من حلل الملو  
تنبيه : فال حاج  ألهل ، فهي الطهر المطلق، الجن  ليس فيها أدنى َوَسخ وال أدنى نفاي

ويمّتعون بنعوما  والتاذاذ   ، إنهم يكّرمون بما يلبسون، الجن  لالغتسال وال تبديل المالبس
ليناا  ، وحرير الجن  فى نهاي  الصفات الممتع ، وبحسن المنظر والتذاذ العين به، الجسم به

  ال ينقطع كسائر نعيم الجن، ال ْتبلى الثياب وال تّتسخ، ونعوم  وحسن منظر ورائح  وألوان
  . وال يمتنع

 ومن خصائص ثياب أهل الجن  أنها ال تتقطع: 
سمع  مسمعا وفاي  من بعين البصيرة وأْمِعِن النظر فيه واجعل له وتأمل في الحديث اآلتي 

 .  ، ودرر الفرائد غرر الفوائد  بما فيه من موِقعًا عسى اهلل أن ينفع  قلب
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اْلَجنَُّ   :َقاَل    النَِّبيِّأنَّ ( في صحيح الترمذي  الثابت رضي اهلل عنهحديث أبي هريرة ) 
َوَحْصَباُؤَها اللُّْؤُلُؤ َواْلَياُقوُت  َوَلِبَنٌ  ِمْن َذَهٍب َوِمَلاُطَها اْلِمْسُ  اْلَأْذَفُر ِبَناُؤَها َلِبَنٌ  ِمْن ِفضٍَّ 

 . ِثَياُبُهْم َوَلا َيْفَنى َشَباُبُهْم َيْخُلُد َلا َيُموُت َلا َتْبَلىَمْن َدَخَلَها َيْنَعُم َلا َيْبَأُس َو َوُتْرَبُتَها الزَّْعَفَراُن
  ثيابهم تبلى ال :الشاهد 

 :الترمذي تحف  األحوذي بشرح جامع"لعالم  المباركفوري في قال ا ]*[
 . طَُّعِبَفْتِح َأوَِّلِه ِمْن َباِب َسِمَع َيْسَمُع َأْي َلا َتْخَلُق َوَلا َتَتَق:  ثيابهم تبلى ال
  ُحلِّي أهل الجن: 

 
َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلوَنَها ُيَحلَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمن َذَهٍب َوُلْؤُلًؤا َوِلَباُسُهْم ِفيَها }: قال تعالى   

 [33:  فاطر ]{ َحِريٌر
، والُكُتاَب السَّااِبَقَ  ،    وهؤالِء الِكَراُم الِذيَن اْصَطَفاُهْم اهلُل من عباده ، الذين ُأْوِرُثوا الُقرآَن

ِهَي مْأَواُهْم ، َيْوَم الِقَياَمِ  ، َوَيْلَبُسوَن ِفيها َحِلّياًا ِماْن   ( َجنَّاُت َعْدٍن ) َسَتُكوُن َجنَّاُت اإِلَقاَمِ  
ِبيُر الِذي َمانَّ  َذَهٍب ، َوُلْؤُلٍؤ ، َوَيْلَبُسوَن ِفيَها ِثَيابًا ِمْن َحِريٍر ، َوهِذِه الَجنَّاُت ِهَي الَفْضُل الَك

 .اهلُل ِبِه َعَلْيِهْم 
ِإنَّ اللََّه ُيْدِخُل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَهاا اْلَأْنَهااُر   }:قال تعالى 

 [13:  اجالح]{ ُيَحلَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمن َذَهٍب َوُلْؤُلًؤا َوِلَباُسُهْم ِفيَها َحِريٌر
ْغالِل َلمَّا َأْخَبَر اهلُل َتَعاَلى َعْن َحاِل َأْهِل النَّاِر ، َوَما ُيالُقوَنُه ِمَن الَعَذاِب َوالنََّكاِل َوالَحِريِق َواألًَ

يَن آَمُناوا  ِإنَُّه ُيْدِخُل الِذ: ، َوَما ُأعدَّ َلُهْم مْن ِثياٍب ِمْن َناٍر ، َذَكَر حاَل َأْهِل الَجنَِّ  َفَقاَل َتَعاَلى 
ِمْنهاا  : َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َجنَّاٍت َتْجِري اأَلْنَهاُر في َأْرَجاِئها ، َوُيْلِبُسُهْم َربُُّهْم ِفيهاا ُحِلّياًا   

 .َأَساِوُر ِمْن َذَهٍب ، َوِمْنها ُلْؤُلْؤ 
وأحسن األلاوان األخضار   . واإلستبرق أغلظ منه ،(الحرير)ما رق من الديباج:والسندس  

 .لذا جمع اهلل لهم بين أحسن المناظر وألين المالبس،ين اللباس الحريروأل
]*[ ن هلل عز إ: كعب قال  عنحادي األرواح أورد ابن القيم رحمه اهلل تعالى في كتابه

لو أن قلبا من حلي  ، ي أهل الجن  إلى أن تقوم الساع ُلوجل ملكا منذ يوم خلق يصوغ ُح
 .شعاع الشمس فال تسألوا بعد هذا عن حلي أهل الجن  لذهب بضوء  َجِرْخأهل الجن  ُأ
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]*[ الحسن قال الحلي في عن حادي األرواح أورد ابن القيم رحمه اهلل تعالى في كتابه
 .الجن  على الرجال أحسن منا على النساء 

قال  أن النبي ( الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنهحديث سعد ابن أبي وقاص ) 
َلَطَمَس َضْوَء الشَّْمِس َكَما َتْطِمُس الشَّْمُس  َفَبَدا َأَساِوُرُهَرُجًلا ِمْن َأْهِل اْلَجنَِّ  اطََّلَع  َلْو َأنَّ :

 . َضْوَء النُُّجوِم
 :الترمذي  تحف  األحوذي بشرح جامع"لعالم  المباركفوري في قال ا ]*[
 .الدُّْنَيا  ِبَتْشِديِد الطَّاِء َأْي َأْشَرَف َعَلى َأْهِل (اطََّلَع ) 
 َأْي َظَهَر  (َفَبَدا ) 
 . َجْمُع َأْسِوَرٍة َجْمِع ِسَواٍر، َواْلُمَراُد َبْعُض َأَساِوِرِه( َأَساِوُرُه ) 
 .َأْي َمَحا َضْوُء َأَساِوِرِه  (َلَطَمَس ) 
 .  ِبالنَّْصِب َعَلى اْلَمْفُعوِليَِّ  (َضْوَء الشَّْمِس ) 
اْلَجنَُّ   :َقاَل    النَِّبيِّأنَّ ( الثابت في صحيح الترمذي  نهرضي اهلل عحديث أبي هريرة ) 

َوَحْصَباُؤَها اللُّْؤُلُؤ َواْلَياُقوُت  َوَلِبَنٌ  ِمْن َذَهٍب َوِمَلاُطَها اْلِمْسُ  اْلَأْذَفُر ِبَناُؤَها َلِبَنٌ  ِمْن ِفضٍَّ 
 . ِثَياُبُهْم َوَلا َيْفَنى َشَباُبُهْم ْبَأُس َوَيْخُلُد َلا َيُموُت َلا َتْبَلىَمْن َدَخَلَها َيْنَعُم َلا َي َوُتْرَبُتَها الزَّْعَفَراُن

 :الترمذي تحف  األحوذي بشرح جامع"لعالم  المباركفوري في قال ا ]*[
 َأْي ِبَناُؤَها ُمَرصٌَّع ِمْنُهَما  (َلِبَنٌ  ِمْن ِفضٍَّ  َوَلِبَنٌ  ِمْن َذَهٍب  بناؤها الجن )
اْلِمَلاُط الطِّيُن الَِّذي : ِبَكْسِر اْلِميِم َأْي َما َبْيَن اللَِّبَنَتْيِن َمْوِضُع النُّوَرِة، ِفي النَِّهاَيِ ( َها َوِمَلاُط) 

 .ُيْجَعُل َبْيَن َساَقَتِي اْلِبَناِء ُيَملَُّط ِبِه اْلَحاِئُط َأْي ُيْخَلُط 
 .َأِي الشَِّديُد الرِّيِح  (اْلِمْسُ  اْلَأْذَفُر ) 
َوَقاَل َصاِحُب َأِشعَِّ  . َأْي َحْصَباُؤَها الصَِّغاُر الَِّتي ِفي اْلَأْنَهاِر َقاَلُه اْلَقاِري( َوَحْصَباُؤَها  )

 الظَّاِهُر ُهَو اْلُعُموُم : ُقْلُت. َأْي َحْصَباُؤَها الَِّتي ِفي اْلَأْنَهاِر َوَغْيِرَها: الجزء السابع اللَُّمَعاِت
 .َأْي ِمْثُلَها ِفي اللَّْوِن َوالصََّفاِء  (اُقوُت اللُّْؤُلُؤ َواْلَي) 
 .َأْي َمَكاَن ُتَراِبَها  (َوُتْرَبُتَها ) 
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َأِي النَّاِعُم اْلَأْصَفُر الطَّيُِّب الرِّيِح َفَجَمَع َبْيَن َأْلَواِن الزِّيَنِ  َوِهَي اْلَبَياُض  (الزَّْعَفَراُن ) 
َوَلمَّا َكاَن السََّواُد َيُغمُّ اْلُفَؤاَد ُخصَّ . مَُّل ِباْلَأْشَجاِر اْلُمَلوََّنِ  ِباْلُخْضَرِةَواْلُحْمَرُة َوالصُّْفَرُة َوَيَتَك

 .ِبَأْهِل النَّاِر 
اْلَبْأُس اْلَعَذاُب َوالشِّدَُّة ِفي اْلَحْرِب : ِبَفْتِح َوَسِطِهَما ِفي اْلَقاُموِس (َمْن َيْدُخُلَها َيْنَعُم َلا َيْبَأُس ) 

 َكَكُرَم َبْأًسا َوَبِئَس َكَسِمَع اْشَتدَّْت َحاَجُتُه  َبُؤَس
 َأْي َيُدوُم َفَلا َيَتَحوَُّل َعْنَها  (َيْخُلُد ) 
 َأْي َلا َيْفَنى َبْل َداِئًما َيْبَقى  (َلا َيُموُت و)
 َتَقطَُّع ِبَفْتِح َأوَِّلِه ِمْن َباِب َسِمَع َيْسَمُع َأْي َلا َتْخَلُق َوَلا َت (َلا َتْبَلى ) َ
 َوَكَذا َأَثاُثُهْم  (ِثَياُبُهْم ) 
: َأْي َلا َيْهَرُموَن َوَلا ُيَخرُِّفوَن َوَلا ُيَغيُِّرُهْم ُمِضيُّ الزََّماِن َقاَل اْلَقاِضي( َوَلا َيْفَنى َشَباُبُهْم ) 

َيَتَطرَُّق ِإَلْيَها َفَلا َيُشوُب َنِعيَمَها ُبْؤٌس َوَلا  َمْعَناُه َأنَّ اْلَجنََّ  َداُر الثََّباِت َواْلَقَراِر َوَأنَّ التََّغيَُّر َلا
 . َيْعَتِريِه َفَساٌد َوَلا َتْغِييٌر، َفِإنََّها َلْيَسْت َداَر اْلَأْضَداِد َوَمَحلَّ اْلَكْوِن َواْلَفَساِد

 أول إن:قال  أن النبي ( الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنه سعيد أبيحديث ) 
 والزمرة البدر ليل  القمر ضوء مثل على وجوههم ضوء القيام  يوم الجن  خلونيد زمرة
 زوج  كل على زوجتان منهم رجل لكل السماء في دري كوكب أحسن مثل على الثاني 
 . ورائها من ساقها مخ يرى حل  سبعون

 سبيل في لغدوٍة :قال   أن النبي ( الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه  حديث أنس) 
 من خير الجن  في قده موضع أو أحدكم ِسْوَق ابَقَلَو فيها وما الدنيا من خير روح  أو اهلل

 ريحا بينهما ما لمألت األرض إلى الجن  أهل نساء من امرأة لعتاطَّ ولو فيها ما و الدنيا
 . فيها ما و الدنيا من خير رأسها على لنصيفها و بينهما ما وألضاءت

 :َقاَل   النَِّبيِّأنَّ  (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه  سعيد الخدري يأبحديث ) 
  . ُطوَبى َشَجَرٌة َمِسيَرَة ِماَئِ  َسَنٍ ، ِثَياُب َأْهِل اْلَجنَِّ  َتْخُرُج ِمْن َأْكَماِمَها

 :          قال اإلمام المناوي رحمه اهلل تعالى  في فيض القدير]*[ 
جمع كم   (ئ  عام ثياب أهل الجن  تخرج من أكمامها طوبى شجرة في الجن  مسيرة ما )

هي شجرة في جن  عدن في دار النبي صلى   : بالكسر وعاء الطلع قال عبيد بن عمير 
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الّله عليه وسلم وفي كل دار وغرف  لم يخلق الّله لونًا وال زهرة إال فيها منها إال السواد 
بع من أصلها عينان الكافور والسلسبيل كل وال يخلق الّله فاكه  وال ثمرة إال فيها منها ين

 .انتهى  . ورق  منها تظل أم  عليها مل  يسبح الّله بأنواع التسبيح 
 

 مناديل أهل الجن  فصٌل في: 
 
  مناديل أهل الجن: 

 
 ( الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه ابن عازب البراء حديث )ُأْهِدَيْت ِلَرُسوِل : اَلَق 

 َأْصَحاُبُه َيْلِمُسوَنَها َوَيْعَجُبوَن ِمْن ِليِنَها َفَقاَل ى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُحلَُّ  َحِريٍر َفَجَعَلاللَِّه َصلَّ

 . اْلَجنَِّ  َخْيٌر ِمْنَها َوَأْلَيُن َأَتْعَجُبوَن ِمْن ِليِن َهِذِه َلَمَناِديُل َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ ِفي
]*[حادي األرواحالى في كتابه قال ابن القيم رحمه اهلل تع : 

وال يخفى ما في ذكر سعد بن معاذ بخصوصه ههنا فإنه كان في األنصار بمنزل  الصديق 
في المهاجرين واهتز لموته العرش وكان ال يأخذه في اهلل لوم  الئم وختم اهلل له بالشهادة 

حكم به حكم وآثر رضا اهلل ورسوله على رضا قومه وعشيرته وخلفائه ووافق حكمه الذي 
اهلل فوق سبع سموات ونعاه جبريل إلى النبي يوم موته فحق له أن تكون مناديله التي 

 .يمسح بها يديه في الجن  أحسن من حلل الملو  
 

 مرؤوسهالتيجان على  لبسهمفصٌل في : 
 
سهموالتيجان على رؤ لبسهم : 

 
يجيء : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث ) 

يا رب :  ثم يقول . تاج الكرام يا رب حله ، فيلبس :  صاحب القرآن يوم القيام  ، فيقول
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اقرأ وارق ويزاد بكل آي   يا رب ارض عنه ، فيقال:  ، ثم يقول حل  الكرام زده فيلبس 
 .حسن  
 :الترمذي تحف  األحوذي بشرح جامع"لعالم  المباركفوري في قال ا ]*[
ِإَذا َأْلَبْسُتُه : الظَّاِهُر َأنَُّه َأْمٌر ِمَن التَّْحِلَيِ ، ُيَقاُل َحلَّْيُتُه، ُأَحلِّيِه َتْحِلَيً  (َيا َربِّ َحلِِّه ) : ْوُلُهَق

ْن َرَقَأ َيْرَقُأ َأْمٌر ِم( َواْرَقْأ ) َأْمٌر ِمَن اْلِقَراَءِة َأِي اْتُل ( اْقَرْأ ) َواْلَمْعَنى َيا َربِّ َزيِّْنُه . اْلِحْلَيَ 
ُيَقاُل }َأْي . َرَقَأ ِفي الدََّرَجِ  َصِعَد َوِهَي اْلَمْرَقَأُة َوُتْكَسُر: َقاَل ِفي اْلَقاُموِس. َرْقًئا َأِي اْصَعْد
َوَسَيْأِتي َتْوِضيُحُه َعْن َقِريٍب ِفي { اْقَرِأ اْلُقْرآَن َواْصَعْد َعَلى َدَرَجاِت اْلَجنَِّ  ِلَصاِحِب اْلُقْرآِن

 . َشْرِح َحِديِث َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو
 

 ُفُرُش أهل الجن  فصٌل في: 
 
  ُفُرُش أهل الجن:  

 
 [ 14:  الرحمن( ]َتْبَرٍق َوَجَنى اْلَجّنَتْيِن َداٍنُمّتِكِئيَن َعَلى ُفُرٍش َبَطآِئُنَها ِمْن ِإْس: )قال تعالى

فوصف الفرش بكونها مبطن  باإلستبرق [ 34: الواقع ( ]َوُفُرٍش ّمْرُفوَعٍ : )قال تعالىو
وهذا يدل على أمرين أحدهما أن ظهائرها أعلى وأحسن من بطائنها ألن بطائنها لالرض 

فيان الثوري عن أبي إسحاق عن ابي هبيرة س قال ،  وظهائرها للجمال والزين  والمباشرة
ابن مريم عن عبد اهلل في قوله بطائنها من إستبرق قال هذه البطائن قد خبرتم بها فكيف 

 .البطان  والظهارة  بالظهائر الثاني يدل على أنها فرش عالي  لها سم  وحشو بين
 

 ُبُسُط أهل الجن  وزرابيهم فصٌل في: 
 
بيهم ُبُسُط أهل الجن  وزرا: 

 
 [ 06: الرحمن( ]ُمّتِكِئيَن َعَلَى َرْفَرٍف ُخْضٍر َوَعْبَقِرّي ِحَساٍن: )قال تعالى
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َوَزَراِبّي *  َوَنَماِرُق َمْصُفوَفٌ *  َوَأْكَواٌب ّمْوُضوَعٌ * ِفيَها ُسُرٌر ّمْرُفوَعٌ : )قال تعالىو
 [ 16: 13الغاشي  ( ]َمْبُثوَثٌ 

ن جبير قال الرفرف رياض الجن  والعبقري عتاق سعد ب وذكر هشام عن أبي بشر عن
ُمّتِكِئيَن َعَلَى )الزرابي وذكر إسماعيل بن علي  عن أبي رجاء عن الحسن في قوله تعالى 

وأما ، البسط قال وأهل المدين  يقولون هي البسط  قال هي (َرْفَرٍف ُخْضٍر َوَعْبَقِرّي ِحَساٍن
 .الجميع  النمارق فقال الواحدي هي الوسائد في قول

 . وسائد مصفوف ( :  َوَنَماِرُق َمْصُفوَفٌ  )فيكون المعنى 
وزرابي بمعنى البسط والطنافس وأحدها زريب  في قول جميع أهل اللغ  والتعبير ومبثوث  

 . مبسوط  منشورة
 

 وسررهم وأرائكهم وبشخاناتهم  أهل الجن  خيامفصٌل في: 
 
اناتهم وسررهم وأرائكهم وبشخ أهل الجن  خيام: 

 
 [ 01: الرحمن( ]ُحوٌر ّمْقُصوَراٌت ِفي اْلِخَياِم: )قال تعالى

ِإنَّ : َقااَل      النَِّبايَّ أنَّ  (الثابت في صحيح مسالم  رضي اهلل عنه  موسى أبيحديث ) 
ا ِلْلُمْؤِمِن ِفيَهاا َأْهُلاوَن   ِستُّوَن ِميًل اْلَجنَِّ  َلَخْيَمً  ِمْن ُلْؤُلَؤٍة َواِحَدٍة ُمَجوََّفٍ  ُطوُلَها ِلْلُمْؤِمِن ِفي

 اْلُمْؤِمُن َفَلا َيَرى َبْعُضُهْم َبْعًضا َيُطوُف َعَلْيِهْم

 .وهذه الخيم غير الغرف والقصور بل هي خيام في البساتين وعلى شواطئ األنهار 
]*[ اءا ،نشإينشأ خلق الحور العين : قال  سليمان يأببسنده عن  ابن أبي الدنياروى 
 .ل خلقهن ضربت عليهم المالئك  الخيام تكام فإذا

ا حتى يأخذها بعلها َهِرْدأن تكون مقصورة في ِخ ِرْكأبكارا وعادة الِب ا كنَّوقال بعضهم لمَّ
في الجن   أوليائهأنشأ اهلل تعالى الحور وقصرهن في خدور الخيام حتى يجمع بينهن وبين 

. 
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]*[ ل مسلم خيرة ولكل خيرة خيم  ولكل عبد اهلل قال لك بسنده عن ابن أبي الدنياروى
خيم  أربع  أبواب يدخل عليها كل يوم من كل باب تحف  وهدي  وكرام  لم تكن قبل ذل  ال 

 .مزجات وال زفرات وال بخرات وال طماحات حور عين كأنهن بيض مكنون 
]*[ عبد اهلل بن مسعود فيعن حادي األرواح أورد ابن القيم رحمه اهلل تعالى في كتابه 

 .قال قال در مجوف (  ُحوٌر ّمْقُصوَراٌت ِفي اْلِخَياِم)قوله تعالى 
]*[ الدرداء قال  أبيعن عن حادي األرواح أورد ابن القيم رحمه اهلل تعالى في كتابه

 .الخيم  لؤلؤة واحدة لها سبعون بابا كلها من درة 
 :ُسُرِر أهِل الجن  ( ُحوٌر ّمْقُصوَراٌت ِفي اْلِخَياِم)
:  الطور( ]ُمّتِكِئيَن َعَلَى ُسُرٍر ّمْصُفوَفٍ  َوَزّوْجَناُهم ِبُحوٍر ِعيٍن: ) السرر فقال تعالىوأما  

10] 
ّمّتِكِئيَن َعَلْيَها * َعَلَى ُسُرٍر ّمْوُضوَنٍ *  َوَقِليٌل ّمَن ااَلِخِريَن*  ُثّلٌ  ّمَن األّوِليَن: )قال تعالىو

 [ 16: 13الواقع  ( ]ُمَتَقاِبِليَن
مصفوف   بأنهافأخبر تعالى عن سررهم [ 13: الغاشي ( ]ِفيَها ُسُرٌر ّمْرُفوَعٌ : )تعالىقال و

من بعض وأخبر أنها موضون   بعضها إلى جانب بعض ليس بعضها خلف بعض وال بعيدًا
والوضن في اللغ  النضيد والنسج المضاعف يقال وضمن فالن الحجر أو اآلجر بعضه فوق 

 .بعض فهو موضون 
]*[مرمول  بالذهب : رضي اهلل عنهما ابن عباس قال 

]*[ موصول  بالذهب  :وقال مجاهد. 
]*[سرر من ذهب مكلل  بالزبرجد والدر والياقوت : عن عطاء عن ابن عباس قال و

 .والسرير مثل ما بين مك  وأيل  
]*[ طول السرير في السماء مائ  ذراع فإذا أراد الرجل أن يجلس عليه : وقال الكلبي
 .واضع له حتى يجلس عليه فإذا حلس عليه ارتفع إلى مكانه ت
  أرائ  أهل الجن: 
ّمّتِكِئيَن ِفيَها َعَلَى األَراِئِ  اَل َيَرْوَن ِفيَها َشْمسًا ): قال تعالى   كفهي جمع أري األرائ  وأما

 [ 13: اإلنسان( ]َواَل َزْمَهِريرًا



 « َّارَهْدُي الَنبي الُمْخَتار في َوْصِف الَجنَِّة والن»      

َخاَف الَفْوت« » َمْن َأْيَقَن الَمْوت 110 

]*[  فإذايك  حتى يكون السرير في الحجل  قال ال تكون أر :قال مجاهد عن ابن عباس 
كان سريرا بغير حجل  ال يكون أريك  وإن كانت حجل  بغير سرير لم تكن أريك  وال تكون 

 .كانت أريك   اجتمعاأريك  إال والسرير في الحجل  فإذا 
هي األسرة في الحجال قال الليث األريك  سرير حجل  فالحجل  والسرير : وقال مجاهد 
 .ا أرائ  أريك  وجمعه

 .الفرش في الحجال  األرائ وقال أبو إسحاق 
]*[ حادي األرواحقال ابن القيم رحمه اهلل تعالى في كتابه : 
تعلق فوقه و  التيها هنا ثالث  أشياء أحدها السرير و الثاني  الحجل  وهي البشخان  : قلت 

 .ل  كلهالثالث الفراش الذي على السرير وال يسمى السرير أريك  حتى يجمع ذ
 

  مطايا أهل الجن  و خيولهم و مراكبهم فصٌل في: 
 
  مطايا أهل الجن  و خيولهم و مراكبهم: 

 
  النبي سأل رجال أن( الثابت في صحيح الترغيب والترهيب  رضي اهلل عنه بريدةحديث )

َقاَل ِإْن اللَُّه َأْدَخَلَ  اْلَجنََّ  ؟   َهْل ِفي اْلَجنَِّ  ِمْن َخْيٍلَفَقاَل َيا َرُسوَل اللَِّه  اهلل رسول يا:  فقال
َقاَل ، َفَلا َتَشاُء َأْن ُتْحَمَل ِفيَها َعَلى َفَرٍس ِمْن َياُقوَتٍ  َحْمَراَء َيِطيُر ِبَ  ِفي اْلَجنَِّ  َحْيُث ِشْئَت 

َلْم َيُقْل َلُه ِمْثَل َما َقاَل ِلَصاِحِبِه َوَسَأَلُه َرُجٌل َفَقاَل َيا َرُسوَل اللَِّه َهْل ِفي اْلَجنَِّ  ِمْن ِإِبٍل َقاَل َف
 . َقاَل ِإْن ُيْدِخْلَ  اللَُّه اْلَجنََّ  َيُكْن َلَ  ِفيَها َما اْشَتَهْت َنْفُسَ  َوَلذَّْت َعْيُنَ 

 :الترمذي تحف  األحوذي بشرح جامع"لعالم  المباركفوري في قال ا ]*[
َقاَل . َشْرِطيٌَّ  ُثمَّ ُكِسَر ِلِلاْلِتَقاِء" ِإْن"ُكوِن النُّوِن َعَلى َأنَّ ِبَكْسِر اْلَهْمَزِة َوُس (ِإِن اللَُّه )  

َوَلا َيُجوُز َرْفُعُه َعَلى  (َأْدَخَلَ  اْلَجنََّ  ) اللَُّه َمْرُفوٌع ِبِفْعٍل ُيَفسُِّرُه َما َبْعَدُه َوُهَو : الطِّيِبيُّ
 . ِطاِلاْبِتَداِء ِلُوُقوِعِه َبْعَد َحْرِف الشَّْر

 َجَواٌب ِللشَّْرِط َأْي َفَلا َتَشاُء اْلَحْمَل ِفي اْلَجنَِّ   (َفَلا َتَشاُء َأْن ُتْحَمَل ِفيَها ) : َوَقْوُلُه
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َقاَل ِفي . ِبِصيَغِ  اْلُمَؤنَِّث َوالضَِّميُر َيْرِجُع ِإَلى َفَرٍس (َعَلى َفَرٍس ِمْن َياُقوَتٍ  َحْمَراَء َتِطيُر ) 
 َفَرُس ِللذََّكِر َواْلُأْنَثى اْل: اْلَقاُموِس

 َأْي َطَيَراَنُه ِبَ   (َحْيُث ِشْئَت ) 
َواْلَمْعَنى َأنَُّه َما ِمْن َشْيٍء َتْشَتِهيِه اْلَأْنُفُس ِإلَّا َوَتِجُدُه ِفي اْلَجنَِّ  َكْيَف َشاَءْت  (ِإلَّا َفَعْلَت ) 

 . ِه الصَِّفِ  َلَوَجَدْتُه َوَتَمكََّنْت ِمْنُهَحتَّى َلِو اْشَتَهْت َأْن َتْرَكَب َفَرًسا َعَلى َهِذ
 َأْي ُبَرْيَدُة  (َقاَل ) 
 ( َسَأَلُه َرُجٌل َفَقاَل َيا َرُسوَل اللَِّه َهْل ِفي اْلَجنَِّ  ِمْن ِإِبٍل)َ
 .اَبُه ُمْخَتَصًرا َأْي ِمْثَل َمُقوِلِه ِلَصاِحِبِه َكَما َسَبَق َبْل َأَج (َلْم َيُقْل َلُه َما َقاَل ِلَصاِحِبِه َف) 
َأْي َوَجْدَت َعْيَنَ   (َفَقاَل ِإْن ُيْدِخْلَ  اللَُّه اْلَجنََّ  َيُكْن َلَ  ِفيَها َما اْشَتَهْت َنْفُسَ  َوَلذَّْت َعْيُنَ  ) 

 .َقاَل ِفي اْلَقاُموِس َلذَُّه َوِبِه ِلَذاًذا َوَلَذاَذًة َوَجَدُه َلِذيًذا، اْنَتَهى. َلِذيَذًة
 

غلماُن أهل الجن  وخدُمهمفي  فصٌل : 
 
غلماُن أهل الجن  وخدُمهم : 

 
 {14:الطور}( َوَيُطوُف َعَلْيِهْم ِغْلَماٌن لَُّهْم َكَأنَُّهْم ُلْؤُلٌؤ مَّْكُنوٌن: )  قال تعالى

ْمِرِهْم ، َوَيْنَتُهاوَن  َوَيُطوُف َعَليِهْم ِبُكُؤوِس الَخْمِر هِذِه ِغْلماٌن ُمَعدُّوَن ِلخْدَمِتِهْم ، َيْعَمُلون ِباأْ 
ِبَنهِيِهْم ، َوُهْم في ُحْسِنهم َوَبهاِئهم َكَأنَُّهْم ُلْؤُلٌؤ َناِصُع اَلَبَياِض َلْم َيْخُرْج ِمْن أْصاداِفِه ، َوَلام   

 .َيَتَعرَّْض ِللنُّوِر َوَلْفِح الشَّْمِس َوالرَِّياِح 
( وَن ِإَذا َرَأْياَتُهْم َحِساْبَتُهْم ُلْؤُلاؤًا مَّنُثاوراً    َوَيُطوُف َعَلاْيِهْم َوْلاَداٌن مَُّخلَّادُ   : )وقال تعالى

 {10:اإلنسان}
َيْخِدُموَنُهْم ، َوُهْم َشاَباٌب ، ُوُجاوُهُهْم َنِضاَرٌة ،    ( ِوْلَداٌن ) َوَيُطوُف َعَلى َأْهِل الَجنَِّ  ِغْلَماٌن 

ِة اْنِتَشاِرِهْم ِفي َقَضاِء الَحاَجااِت ، اللًّْؤُلاْؤ   َكَأنَُّهْم ِلُحْسِن َأْلَواِنِهْم ، َوَنْضَرِة ُوُجوِهِهْم ، َوَكْثَر
 .الَمْنُثوُر ، َوُهْم اَل َيْهَرُموَن َواَل َيِشيُبوَن ، َواَل َتَتَبدَُّل َأْحَواُلُهْم 
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وجمع قوم .مقرطون بالخلدة : وقيل. ال يهرمون وال يتغيرون وال يموتون(:مخلدون)ومعنى
وقد شابَّههم اهلل تعاالى   .ال يهرمون وفي آذانهم القراط  ال يتغيرون و:بين المعنيين فقالوا

 .باللؤلؤ المنثور لما فيه من البياض وحسن الخلق
 :وفى كونه منثورًا فائدتان

 .وغير معطلين ،تدل على أنهم مبثوثون في خدمتهم وحوائجهم : األولى
كاان أحسان    –السيما على بساٍط من ذهب أو حريار   -أن اللؤلؤ إذا كان منثورًا: الثاني 

 .لمنظره من كونه مجموعًا في مكانٍ  واحد 
أنهم أوالد المسلمين الذين يموتون بال حسن  وال : األول:وللعلماء في هؤالء الغلمان قوالن

: الثااني .ومنهم من قصر ذل  على أوالد المشاركين . فيكونون من خدم أهل الجن ، سيئ ٍ 
وهاذا  ،كالحور العاين   -عز وجل -هم اهلل أنشأ، أنهم  مخلوقون في الجن  خدمًا ألهلها 

ألن من تمام نعم  اهلل تعالى وكرامته ألهل الجن  أن يجعل  –واهلل أعلم  –القول هو األشبه 
 .ال غلمانًا لهم يخدمونهم، أوالدهم مخدومين معهم
وصح في بعض األخبار أن أطفال المشركين هم خدم أهل الجنا  ،  : وقال بعض أهل العلم 

 .من الجمع بين القولين ، واهلل أعلم فال مانع 
 

 الحور العينوصف فصٌل في : 
 
 الحور العينوصف : 

 
، تكسوهن النضارة ،فإنهن محورات العيون مألآلت الخدود،أما نساء الجن  فأعظم بجمالهن

قاصرات بطارفهن ، قاد تماازج    ، ساحرات بحسنهن، أخاذات بنظراتهن،ويملؤهن الجمال
.. نتعرف على نسااء الجنا   فهيا بنا  وبياض أبدانهن بالنعوم  ،، بياض عيونهن بالسواد

فُربَّ متفكر في حور الجنا    ، ورقتهن وحور عيونهن، ونلمح شيئاً من جمالهن وحسنهن
فلم يزل يتقلب بين منازل التوب  والتقرب إلى اهلل حتى القاه اهلل بهان فاي   ..صرعه تفكيره
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وصف اهلل تعالى الحور العاين بأوصااٍف عظيما     لقد  ، و نعيمه المقيم وأنعم به من لقى
  :تجعل كَل ُمَشمٍِّر للجن  تشرئب ُعُنُقه طلبًا لها ومن هذه األوصاف ما يلي 

 : َأْزَواٌج ّمَطّهَرٌة( 1)
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ

ِري ِمن َتْحِتَهاا األْنَهااُر   َوَبّشِر اّلِذين آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الّصاِلَحاِت َأّن َلُهْم َجّناٍت َتْج: )قال تعالى
ْم ِفيَهآ ُكّلَما ُرِزُقوْا ِمْنَها ِمن َثَمَرٍة ّرْزقًا َقاُلوْا َهَاَذا اّلِذي ُرِزْقَنا ِمن َقْبُل َوُأُتوْا ِبِه ُمَتَشاِبهًا َوَلُه

 [ 11: البقرة( ]َأْزَواٌج ّمَطّهَرٌة َوُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن
دقه وعظم  من أرسله إلي  بهذه البشارة وقدر ما بشر  فتأمل جالل  المبشر ومنزلته وص

به وضمنه ل  على أسهل شيء علي  وأيسره وجمع سبحانه في هذه البشارة باين نعايم   
البدن بالجنات وما فيها من األنهار والثمار ونعيم النفس باألزواج المطهرة ونعايم القلاب   

واألزواج جمع زوج والمرأة ، نقطاعه وقرة العين بمعرف  دوام هذا العيش أبد اآلباد وعدم ا
: زوج للرجل وهو زوجها هذا هو األفصح وهو لغ  قريش وبها نزل القرآن كقوله تعاالى 

ومن العرب من يقول زوج  وهو نادر [ 31: البقرة( ]َوُقْلَنا َياآَدُم اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَ  اْلَجّنَ )
 ، ال يكادون يقولونه 

 من الحيض والبول والنفاس والغائط والمخاط والبصاق وكال  من طهرت »وأما المطهرة
هر مع ذل  باطنها من األخالق السيئ  والصافات  وط « يكون من نساء الدنيا قذر وكل أذى

ها من أن تطمح باه إلاى غيار    وطهر طرُف، المذموم  وطهر لسانها من الفحش والبذاء 
 .زوجها وطهرت أثوابها من أن يعرض لها دنس أو وسخ 

]*[ وقاال  ، مطهرة ال يحضن وال يحدثن وال يتنخمن  :رضي اهلل عنهما قال ابن عباس
 .ابن عباس أيضا مطهرة من القذر واألذى

ال يبلن وال يتغوطن وال يمذين وال يمنين وال يحضن وال يبصقن وال يتنخمن :  وقال مجاهد
 .وال يلدن 

 . من كل بول وغائط وقذر ومأثممطهرة من اإلثم واألذى طهرهن اهلل سبحانه : وقال قتادة 
 :حوٌر عين ( 1)

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 
 [ 14: الدخان] (َوَزّوْجَناُهم ِبُحوٍر ِعيٍن: )قال تعالى
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فجمع لهم بين حسن المنزل وحصول األمن من كل مكروه واشتماله على الثمار واألنهاار  
لحور العاين ودعاائهم   وحسن اللباس وكمال العشرة لمقابل  بعضهم بعضا وتمام اللذة باا 

بجميع أنواع الفاكه  مع أمنهم من انقطاعها ومضرتها وغائلتها وختام ذل  أعلمهم باأنهم  
 . ال يذوقون فيها هنا  موتًا

 ما معنى الحور العين ؟: مسأل  
]*[ حادي األرواحقال ابن القيم رحمه اهلل تعالى في كتابه : 

ء الجميل  البيضاء شديدة سواد العين وقاال  جمع حوراء وهي المرأة الشاب  الحسنا الحور
  .زيد بن أسلم الحوراء التي يحار فيها الطرف 

 .  16وهي الواسع  العظيم  العينين، العين جمع عيناء:قال القرطبيحسان األعين : وعين 
 .         جعلناهم أزواجًا اثنين اثنين:األول:يفهم منها معنيان( زوجناهم)وقوله
: وال تقاول ، تزوجتهاا  :وليس من عقد التزويج ، ألن العارب تقاول  ، نقرناهم به:الثاني

 . تزوجت بامرأة: بل هي لغ  تميم فهم يقولون : وقيل، تزوجت بها
، فلفظ التازويج يادل علاى النكااح    ،أن اآلي  تحمل المعنيين مًعا  -واهلل أعلم -والظاهر

 .وهذا أبلغ من حذفها، تدلُّ على االقتران والضم( الباء)و
 : َقاِصَراُت الّطْرِف( 3)

  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
َفِباَأّي آآلِء َرّبُكَماا    * ِفيِهّن َقاِصَراُت الّطْرِف َلْم َيْطِمْثُهّن ِإنٌس َقْبَلُهْم َواَل َجآّن: )قال تعالىو

لطرف في وصفهن سبحانه بقصر ا[ 18: 16الرحمن ( ]َكَأّنُهّن اْلَياُقوُت َواْلَمْرَجاُن * ُتَكّذَباِن
 : ثالث  مواضع

 .الموضع  هذا أحدها
 [ 48: الصافات( ]َوِعنَدُهْم َقاِصَراُت الّطْرِف ِعيٌن: )قوله تعالى في الصافات: والثاني 
 [ 11: ص( ]َوِعنَدُهْم َقاِصَراُت الّطْرِف َأْتَراٌب: )قوله تعالى في ص: والثالث 

 .اجهن فال يطمحن إلى والمفسرون كلهم على أن المعنى قصرن طرفهن على أزو

                                                 
 (16/110: )تفسير القرطبي - 16
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]*[ الحسان قاال قصارن    عن حادي األرواح أورد ابن القيم رحمه اهلل تعالى في كتابه
طرفهن على أزواجهن فال يردن غيرهم واهلل ما هن متبرجات وال متطلعات وقال منصاور  

 .عن مجاهد قصرن أبصارهن وقلوبهن و أنفسهن على أزواجهن فال يردن غيرهم 
 أتراب ؟ما معنى : مسأل  

مستويات على سن واحد وميالد واحاد وبناات ثاالث     : قال ابن عباس وسائر المفسرين
 .وثالثين سن  
 .أتراب أمثال  :وقال مجاهد 

 : َلْم َيْطِمْثُهّن ِإنٌس َقْبَلُهْم َواَل َجآّن( 4)
  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

يقال ما طماث  ، قال أبو عبيدة لم يمسهن  ( نٌس َقْبَلُهْم َواَل َجآّنَلْم َيْطِمْثُهّن ِإ)وقوله تعالى 
وقال يونس تقول العرب هذا جمل ما طمثه حبل قط أي ما ، هذا البعير حبل قط أي ما مسه 

 . االفتضاض وهو النكاح بالتدمي   وقال الفراء الطمث،مسه 
 : ّمْقُصوَراٌت ِفي اْلِخَياِم( 1)

 ــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ 
 [ 01: الرحمن( ]ُحوٌر ّمْقُصوَراٌت ِفي اْلِخَياِم)وقال تعالى في وصفهن 

]*[ حادي األرواحقال ابن القيم رحمه اهلل تعالى في كتابه : 
 . المحبوسات:  المقصورات

يكاون الماراد    أنقال أبو عبيدة خدرن في الخيام وكذل  قال مقاتل وفيه معنى آخر وهو 
ت على أزواجهن ال يرون غيرهم وهم في الخيام وهذا معنى قول مان قاال   أنهن محبوسا

 .قصرن على أزواجهن فال يردن غيرهم وال يطمحن إلى من سواهم وذكره الفراء 
وهذا معنى قاصرات الطرف ولكن أولئ  قاصرات بأنفسهن وهؤالء مقصورات وقوله :  قلت

م وليس معموال لمقصاورات وكاأن   في الخيام على هذا القول صف  لحور أي هن في الخيا
هذا القول فسروا بان يكن محبوسات في الخيام ولايس ال تفارقنهاا إلاى الغارف      أرباب

ن اهلل سبحانه وصفهن بصفات النساء أوالبساتين و أصحاب القول األول يجيبون عن هذا ب
إلاى   في الوصف وال يلزم من ذل  أنهن ال يفارقن الخيام أجملالمخدرات المصونات وذل  

الغرف والبساتين كما أن النساء الملو  ودونهم من النساء المخدرات المصونات ال يمنعن 
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يخرجن في سفر و غيره إلى منتزه وبستان ونحوه فوصفهن الالزم لهن القصار فاي    أن
لهن مع الخدم الخروج إلى البساتين ونحوها و أما مجاهد فقال مقصاورات   البيت ويعرض

ي خيام اللؤلؤ وقد تقدم وصف النساوة األول بكاونهن قاصارات    قلوبهن على أزواجهن ف
الطرف وهؤالء بكونهن مقصورات والوصفان لكال النوعين فانهما صفتا كمال فتل  الصف  
قصر الطرف عن طموحه إلى غير األزواج وهذه الصف  قصر الرجل على التبرج والباروز  

 .والظهور للرجال 
 : َخْيَراٌت ِحَساٌن( 6)

 ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ 
 [ 00: الرحمن( ]ِفيِهّن َخْيَراٌت ِحَساٌن: )قال تعالىو

  فهن خيارات  َنَسفالخيرات جمع خيرة وهي مخفف  من خيره كسيدة ولين  وحسان جمع َح
 .والشيم وحسان الوجوه  واألخالقالصفات 

]*[ قاال لكال    ابن مسعودعن حادي األرواح أورد ابن القيم رحمه اهلل تعالى في كتابه
يدخل عليها في كل يوم من كل بااب   أبواب أربع مسلم خيرة ولكل خيرة خيم  ولكل خيم  

 .تحف  وهدي  وكرام  لم تكن قبل ذل  ال ترحات وال ذفرات وال بخرات وال صماحات 
 : ُعُربًا َأْتَرابًا َأْبَكارًا( 0)

 ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
( الَِْصاَحاِب اْلَيِماينِ  *  ُعُربًا َأْتَرابًا*  َفَجَعْلَناُهّن َأْبَكارًا*  اُهّن ِإنَشآًءِإّنآ َأنَشْأَن: ) وقال تعالى

 [38: 31الواقع  ]
 :قال اإلمام ابن كثير رحمه اهلل في تفسيره  ]*[
أعدناهن في النشأة اآلخرة بعدما ُكنَّ عجائز ُرْمًصا، صارن أبكااًرا   : أي {ِإنَّا َأْنَشْأَناُهنَّ } 

متحببات إلى أزواجهن باالحالوة والظرافا    : بعد الّثيوب  ُعْدن أبكاًرا ُعُرًبا، أي: أي عرًبا،
 .والمالح 

 .َغِنجات: أي{ ُعُرًبا } : وقال بعضهم
يعني متحببات إلى أزواجهن، ألم تر : قال سعيد بن جبير، عن ابن عباس {ُعُرًبا }  :وقوله

 .إلى الناق  الضبع ، هي كذل 
 .العواشق ألزواجهن، وأزواجهن لهن عاشقون: الُعُرب: ابن عباس وقال الضحا ، عن
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 .في سن واحدة، ثالث وثالثين سان  : قال الضحا ، عن ابن عباس يعني {َأْتَراًبا } : وقوله
وقاال  . األقاران : وقال عطي . األمثال: وفي رواي  عنه. المستويات: األتراب: وقال مجاهد

الق المتواخيات بينهن، ليس بينهن تبااغض وال تحاساد،   في األخ: أي{ َأْتَراًبا } : السدي
 .ضرائر متعاديات[ في الدنيا]ال كما كن ضرائر : يعني
 ( الثابت في الساسل  الصحيح   رضي اهلل عنهأنس بن مال  حديث )وٌزُجَع ْتَتَأ: " اَلَق 
 َ نَّا الَج نَِّإ الٍنُف مَّا ُأِي: اَلَقَف َ نَّي الَجِنَلِخْدُي ْني َأِل اهلَل ُعاْد اهلِل وَلُسا َرَي : ْتاَلَقَف  النَِّبيِّلى ِإ
ى اَلَعه َتالَل نَِّإ وٌزُجَع َيهَِا َوَهُلُخْدَت اا َلَهنَّا َأوَهُرِبْخَأ: اَلَقي َفِكْبَت ْتَلَوَف:  اَلَق وٌزُجا َعَهُلُخْدَت اَل
 " ُعُربًا َأْتَرابًا. ْبَكارًاَأ َفَجَعْلَناُهنَّ. ِإنَّا َأنَشْأَناُهنَّ ِإنَشاًء"  وُلُقَي

 هل يفضي الرجل إلى زوجته من الحور العين ؟: مسأل  
 [11: يس( ]ِإّن َأْصَحاَب اْلَجّنِ  الَيْوَم ِفي ُشُغٍل َفاِكُهوَن: )قال تعالى

 .عما فيه أهل النار من العذاب{ ِفي ُشُغٍل } : وإسماعيل بن أبي خالد: قال الحسن البصري
 :ابن كثير رحمه اهلل في تفسيره  قال اإلمام ]*[

قال عبد اهلل بن مسعود، وابن عباس، وسعيد بن الُمَسّيب، وِعْكِرَم ، والحسان، وقتاادة،   
ِإنَّ َأْصَحاَب اْلَجنَِّ  اْلَياْوَم ِفاي ُشاُغٍل    } : واألعمش، وسليمان التيمي، واألوزاعي في قوله

 . شغلهم افتضاض األبكار: قالوا{ َفاِكُهوَن 
ي ِفا  ُأَأَنَطا : ُهَلا  اَلَق ُهنََّأ (الثابت في السلسل  الصحيح   رضي اهلل عنه أبي هريرة حديث)

 . ًراْكِب ا َرَجعْت ُمطهَّرًةَهْنَع اَما َقَذِإ، َف َدْحًما َدْحًما َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِهم، َعَن: "اَل؟ َقِ نَّالَج
 . أي بقوة وشدة:  َدْحًما َدْحًما

،  َيا َرُسوَل اللَِّه: يَلِق: اَلَق (الثابت في السلسل  الصحيح   ضي اهلل عنهر حديث أبي هريرة)
 .اء َرْذَع ِ اَئى ِمَلِإ اْلَيْوِمي ِف ُلِصَيَل َلُجالَر نَِّإ: اَل؟ َقِ نَّي الَجا ِفَناِئَسى ِنَلِإ ُلِصَن ْلَه
 نَِّإ :َقاَل    ِبيَّالنَّأنَّ  (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه  أرقم بن زيدحديث ) 
 ُ اَجَح ، اِعَمالِجَو وِةْهالشََّو ِبْرالُشَو ِلْكاأَل يِف ٍلُجَر َ اَئِم وَةُق ىَطْعُيَل ِ نَّالَج ِلْهَأ ْنِم َلُجالَر
 . َرِمُض ْدَق ُهُنْطَب اَذِإَف ِهِدْلِج ْنِم ُضْيِفَي ٌقَرَع ْمِهِدَحَأ

]*[ساعيد بان جبيار ان     عنحادي األرواح ابه أورد ابن القيم رحمه اهلل تعالى في كت
شهوته لتجري في جسده سبعين عاما يجد اللذة وال يلحقهم بذل  جنابا  فيحتااجون إلاى    
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فيه بوجاه مان    آف التطهير و ال ضعف و ال انحالل قوة بل وطئهم وطء التذاذ و نعيم ال 
من شرب الخمر  نأعن الحرام فكما  لنفسه في هذه الدار أصونهمالناس فيه  أكملالوجوه و

 أكلو من  اآلخرةو من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في  اآلخرةفي الدنيا لم يشربها في 
لهم فاي   أنهاكما قال النبي  اآلخرةفيها في  يأكلفي صحاف الذهب و الفض  في الدنيا لم 

هناا    في هذه الدار حرمهاا  أذهبهافمن استوفى طيباته و لذاته و  اآلخرةالدنيا و لكم في 
ذهب طيباته في الادنيا واساتمتع بهاا و لهاذا كاان      أكما نعى سبحانه و تعالى على من 

و ذكر االمام احمد عن جابر بن عباد  ،  شد الخوفأالصحاب  ومن تبعهم يخافون من ذل  
اهلل انه رآه عمر و معه لحم قد اشتراه ألهله بدرهم فقال ما هذا قال لحم اشاتريته ألهلاي   

َأْذَهْبُتْم َطّيَبااِتُكْم  )سمعت اهلل تعالى يقول  أماشيئا اشتراه  أحدكملما اشتهى ك أوبدرهم فقال 
احمد حدثنا عفان حدثنا جرير  اإلمامو قال [ 10: األحقاف( ]ِفي َحَياِتُكُم الّدْنَيا َواْسَتْمَتْعُتْم ِبَها

ا نادخل  بن حازم قال حدثنا الحسن قال قدم وفد أهل البصرة مع ابي موسى على عمر فكن
عليه كل يوم و له خبز ثالث  و ربما وافقناها مأدوم  بالسمن وربماا وافقناهاا مأدوما     

بها و  أغلىبالزيت وربما وافقناها مأدوم  باللبن وربما وافقناها القالئد اليابس  قد دقت ثم 
تقاذيركم و   أرىو اهلل قاد   إناي ربما وافقناها اللحم العريض و هو قليل فقال ذات ياوم  

عيشا و لكني سمعت  أرقكمطعاما و  أطيبكمو اهلل لو شئت لكنت من  إنييتكم لطعامي كراه
( َأْذَهْبُتْم َطّيَباِتُكْم ِفي َحَياِتُكُم الّدْنَيا َواْساَتْمَتْعُتْم ِبَهاا  )قوما بأمر فعلوه  َريِّرسول اهلل يقول ُع

حرمها  من استوفاها هناما تكون و  أكملفمن تر  اللذة المحرم  هلل استوفاها يوم القيام  
في معاصيه و محارمه كلذة مان تار     أوضعنقص كمالها فال يجعل اهلل لذة من  أوهنا  

 .انتهى .  و اهلل اعلم أبداشهوته هلل 

 نَِّإ :َقاَل    النَِّبيَّأنَّ  (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه  أرقم بن زيدحديث ) 
 ُ اَجَح ، اِعَمالِجَو وِةْهالشََّو ِبْرالُشَو ِلْكاأَل يِف ٍلُجَر َ اَئِم وَةُق ىَطْعُيَل ِ نَّالَج ِلْهَأ ْنِم َلُجالَر
 . َرِمَض ْدَق ُهُنْطَب اَذِإَف ِهِدْلِج ْنِم ُضْيِفَي ٌقَرَع ْمِهِدَحَأ
 : َكَواِعَب َأْتَرابًا( 8)

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ
 [ 33: 31النبأ ( ]َوَكَواِعَب َأْتَرابًا*  َحَدآِئَق َوَأْعَنابًا * ِإّن ِلْلُمّتِقيَن َمَفازًا: )قال تعالىو
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 :قال اإلمام ابن كثير رحمه اهلل في تفسيره  ]*[
{ كواعاب  } : قال ابن عباس ومجاهد، وغير واحد. وحوًرا كواعب: أي (َوَكَواِعَب َأْتَراًبا ) 

في سن واحدة، : ُعُرب أتراب، أي نواهد، يعنون أن ُثُديَّهن نواهد لم يتدلين ألنهن أبكار: أي
 ".الواقع "كما تقدم بيانه في سورة 

 : َكَأنَُّهنَّّ اْلَياُقوُت َواْلَمْرَجاُن( 0)
 ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

قاال  { 18:الارحمن }(َكَأنَُّهنَّّ اْلَياُقوُت َواْلَمْرَجاُن: )فقال تعالى، بالصفاء اهلل تعالى وصفهن
 . راد صفاء الياقوت في بياض المرجانأ:المفسرون

 ِإنَّ َأوََّل :َقاالَ   النَِّبيَّأنَّ ( الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنه سعيد أبيحديث ) 

 َرُةَعَلى ِمْثِل َضْوِء اْلَقَمِر َلْيَلَ  اْلَبْدِر َوالزُّْما  ُزْمَرٍة َيْدُخُلوَن اْلَجنََّ  َيْوَم اْلِقَياَمِ  َضْوُء ُوُجوِهِهْم

ِلُكلِّ َرُجٍل ِمْنُهْم َزْوَجَتاِن َعَلاى ُكالِّ َزْوَجاٍ      الثَّاِنَيُ  َعَلى ِمْثِل َأْحَسِن َكْوَكٍب ُدرِّيٍّ ِفي السََّماِء
 . ُحلًَّ  ُيَرى ُمخُّ َساِقَها ِمْن َوَراِئَها َسْبُعوَن

 :والسن  الصحيح  طافحٌ  بوصف الحور العين منها ما يلي 
َأوَُّل ُزْماَرٍة   : َقاالَ   النَِّبيَّأنَّ ( الثابت في الصحيحين ة رضي اهلل عنه هرير يأبحديث ) 

َتِلُج اْلَجنََّ  ُصوَرُتُهْم َعَلى ُصوَرِة اْلَقَمِر َلْيَلَ  اْلَبْدِر َلا َيْبُصُقوَن ِفيَهاا َوَلاا َيْمَتِخُطاوَن َوَلاا     
ْم ِمْن الذََّهِب َواْلِفضَِّ  َوَمَجااِمُرُهْم اْلاَأُلوَُّة َوَرْشاُحُهْم    َيَتَغوَُّطوَن آِنَيُتُهْم ِفيَها الذََّهُب َأْمَشاُطُه

اْلِمْسُ  َوِلُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهْم َزْوَجَتاِن ُيَرى ُمخُّ ُسوِقِهَما ِمْن َوَراِء اللَّْحِم ِمْن اْلُحْسِن َلا اْخِتَلااَف  
 . بُِّحوَن اللََّه ُبْكَرًة َوَعِشيًّاُيَس  َبْيَنُهْم َوَلا َتَباُغَض ُقُلوُبُهْم َقْلٌب َواِحٌد

َغْدَوٌة ِفاي َساِبيِل   :  َقاَل  النَِّبيَّأنَّ ( الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه  أنسحديث )  
َخْيٌر ِمْن اللَِّه َأْو َرْوَحٌ  َخْيٌر ِمْن الدُّْنَيا َوَما ِفيَها َوَلَقاُب َقْوِس َأَحِدُكْم َأْو َمْوِضُع َقَدٍم ِمْن اْلَجنَِّ  

َنُهَماا  الدُّْنَيا َوَما ِفيَها َوَلْو َأنَّ اْمَرَأًة ِمْن ِنَساِء َأْهِل اْلَجنَِّ  اطََّلَعْت ِإَلى اْلَأْرِض َلَأَضاَءْت َماا َبيْ 
 .َخْيٌر ِمْن الدُّْنَيا َوَما ِفيَها اَيْعِني اْلِخَماَر  ا َوَلَمَلَأْت َما َبْيَنُهَما ِريًحا َوَلَنِصيُفَها

 ِإنَّ َأوََّل :َقاالَ   النَِّبيَّأنَّ ( الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنه سعيد أبيحديث ) 

 َعَلى ِمْثِل َضْوِء اْلَقَمِر َلْيَلَ  اْلَبْدِر َوالزُّْماَرةُ  ُزْمَرٍة َيْدُخُلوَن اْلَجنََّ  َيْوَم اْلِقَياَمِ  َضْوُء ُوُجوِهِهْم
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ِلُكلِّ َرُجٍل ِمْنُهْم َزْوَجَتاِن َعَلاى ُكالِّ َزْوَجاٍ      َسِن َكْوَكٍب ُدرِّيٍّ ِفي السََّماِءالثَّاِنَيُ  َعَلى ِمْثِل َأْح
 . ُحلًَّ  ُيَرى ُمخُّ َساِقَها ِمْن َوَراِئَها َسْبُعوَن

 
 غناء الحور العين وما فيه من الطرب واللذة فصٌل في: 

 
 غناء الحور العين و ما فيه من الطرب و اللذة:   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع زهو جمالهن ورق  أبدانهن ونعوم  شكلهن وسحرهن وحسنهن ومع ما ، ونساء الجن 
قد وهبن من األصوات أحسنها و من األغاني ، تحلين به من دماثه األخالق وحسن العشرة

َفَأّماا اّلاِذيَن آَمُناوْا    *  َوَيْوَم َتُقوُم الّساَعُ  َيْوَمِئٍذ َيَتَفّرُقاونَ : )الىقال تع،  أعذبها وأطربها
 [ 11: 14الروم ( ]َوَعِمُلوْا الّصاِلَحاِت َفُهْم ِفي َرْوَضٍ  ُيْحَبُروَن

 :قال اإلمام ابن كثير رحمه اهلل في تفسيره  ]*[
هاي ا واهلل ا الفرقا  التاي ال      : قال قتادة: { َفرَُّقوَن َوَيْوَم َتُقوُم السَّاَعُ  َيْوَمِئٍذ َيَت} : قال

إذا رفع هذا إلى عليين، وخفض هذا إلى أسفل السافلين، فذا  آخار  : اجتماع بعدها، يعني
{ َفَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َفُهْم ِفي َرْوَضٍ  ُيْحَبُروَن } : العهد بينهما ؛ ولهذا قال

 .ينعمون: د وقتادةقال مجاه
 .انتهى .يعني سماع الغناء: وقال يحيى بن أبي كثير

 َنْيالِع وَرالُح نَِّإ :َقاَل   النَِّبيَّأنَّ  (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه  أنسحديث ) 
 . اٍمَرِك اٍجَوْزأَل اَنْئبُِّخ اُنَسالِح وُرالُح ُنْحَن: َنْلُقَي ِ نَّالَج يِف يَنِنَغُتَل
 نَِّإ : اَلَق (الثابت في صحيح الترغيب والترهيب موقوفا  رضي اهلل عنه حديث أبي هريرة)
 اَهَعَمْسَي اٍتَوْصَأ ِنَسْحَأِب َنْيِنَغُي «اٌتَلاِبَقَتُم اٌمَيِق ىاَرَذالَع اُهَتاَفَح» ِ نَّالَج وُلُط ًاَرْهَن ِ نَّالَج يِف

 ْنِإ اَلَق؟  اءَنالِغ اَ َذ اَمَو َةَرْيَرُه اَبَأ اَي اَنْلُق ، اَهِلْثِم ًةَذَل ِ نََّجال يِفأنَّ  َنْوَرَي اَم ىَتَح َقاِئَلالَخ
 . لَجَو َزَع ِبالَر ىَلَع اٌءَنَثَو ُسْيِدْقالَتَو ُدْيِمْحالَتَو ُحْيِبْسالَت اهلُل اَءَش
َفَجَعْلَناُهّن *  ّن ِإنَشآًءِإّنآ َأنَشْأَناُه: )كقوله تعالى والمقصود الحور العين األبكار  : ىاَرَذالَع

 [30: 31الواقع  ( ] ُعُربًا َأْتَرابًا* َأْبَكارًا
 .أي يقابل بعضهن بعضا على حافتي النهر :  اٌتَلاِبَقَتُم اٌمَيِق
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 اَجَوْزَأ نَِّإ :َقاَل   النَِّبيَّأنَّ  (الثابت في صحيح الجامع  مارضي اهلل عنه عمر ابنحديث ) 
 اُتَرْيالَخ ُنْحَن: يَنِنَغُي امَِّم نَِّإ ْطَق ٌدَحَأ اَهَعِمَس اَم واٍتْصَأ ِنَسْحَأِب نَُّهاَجَوْزَأ يَنِنَغُيَل ِ نَّالَج هِلَأ

 هَنْتُمَي اَلَف اُتَداِلالَخ ُنْحَن: ِهِب يَنِنَغُي امَِّم نَِّإَو ، اٍنَيْعَأ ٍةَرُقِب َيْنُظَرن ، اٍمَرِك وٍمَق اُجَوْزَأ اُنَسالِح
 . هَنَعْظَي اَلَف اُتيَمِقالُم ُنْحَن ، هَنْفَخَي اَلَف اُتَنِماآَل ُنْحَن، 

 االرتحال والسفر :الظعن 
 :          قال اإلمام المناوي رحمه اهلل تعالى  في فيض القدير]*[ 

  زاد في رواي  من الحور   ( إن أزواج أهل الجن    )
أي بأصوات حسان ما سمع فاي    ( ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط   )

وتمام الحديث وإن مما يغنين به نحن الخيرات الحسان أزواج قاوم    ، الدنيا مثلها أحد قط 
نحن اآلمنات فال يخفنه   ، نحن الخالدات فال يمتنه   : كرام وفي رواي  وإن مما يغنين به 

 . نحن المقيمات فال يظعنه انتهى   ، 
 الحبيب أخي:  

وجوههن جمعت الجمال الباطن والظااهر مان   جلِّ نعم اهلل في الجن  الحور العين إنَّ من أ
الخيام مقصورات، وللطرف قاصرات، ال يفنى شبابها، ال يبلى جمالهاا،   جميع الوجوه، في

وشاذًا،   اطلعت إحداهن على الدنيا لمألت ما بين الساماء واألرض ريحاًا، وعطارًا،    ولو
يساخطن   شمس ما في النجوم من ضياء، راضيات الولطمست ضوء الشمس كما تطمس ال

  .أبدًا

عاذراء كأنهاا اليااقوت،     ناعمات ال يبأسن أبدًا، خالدات ال يمتن أبدًا، جميل  حسناء، بكر
وجفنها فااتر، وحسانها بااهر،     كالمها رخيم، وقدها قويم، وشعرها بهيم، وقدرها عظيم،

  .وجمالها زاهر، وداللها ظاهر

 ذٌب ُنطُقهاع*** كحيٌل طرفها 

 حسٌن ُخُلُقها*** عجٌب خلقها 

ورائحتهاا، وملبساها،    كثيرة الوداد عديم  الملل، أيها االخوة جمالها ال تتخيله العياون، 
ما ال عايٌن رأت وال  أن فيها  - وهنا  فقط -فتعلم هنا  . وجمال كالمها ال يخطر على قلب

نما ذل  المؤمن ينعم ويمشاي  الجنان وبي ، وفي لحظاتأذٌن سمعت وال خطر على قلب بشر
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حدائقها، وخيامها، وأنهارها وإذا به ينظر نظرة أخرى لذل   على بساط الجن  متنقاًل ما بين
بأنواره المتأللئ  وخضرته الناظرة، عندها يبشر الماؤمن أن أقبال، فهاذا     القصر المشيد

أجمل  ق إليه فيوداخله زوجت  تنتظر  منذ أن كنت في الدنيا، فينطلق إليها وتنطل قصر ،
فتقبل إليه ونصيفها  زفاف بينهم، السندس واإلستبرق لباسهما، والذهب واللؤلؤ أساورهما،

عناقًا ال تمله وال يملها، ويجلسان فاي   على كتفها خير من الدنيا وما فيها، فيعانق الحبيبان
حياق  حولهم أكواب موضوع  فيتبادالن كؤوس الر ظل ظليل بين األشجار والرياحين، ومن

وكأس من خمر لذة للشاربين، فيجلسان على تلكم البساط   المختوم، والتنسيم، والسلسبيل،
تلكم الوسائد المصفوف ، وتتوالى عليهم ومان بيانهم المسارات،     الحسان، ويتكئان على

َوَقاُلوا اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َأْذَهَب َعنَّا اْلَحاَزَن ِإنَّ   :واإلحسان، والمكرمات فيقولون والخيرات،
إنه عرس زفااف فاي هادوء ورضاا يغماره الساالم،       [. 34:فاطر] َربََّنا َلَغُفوٌر َشُكوٌر

[ 18:ياس ]. َساَلٌم َقْواًل ِمن رَّبٍّ رَِّحيٍم :ئنان، والود، واألمان، ويبلغهم ربهم السالمواإلطم
ا فاي هاذ  [. 14:الرعد] َساَلٌم َعَلْيُكم ِبَما َصَبْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَبى الدَّاِر :ئك  يقولون لهموالمال

تتدفق من بينهم، أنهار، من ماء  الجو العابق وهم على األرائ  متكئون يرون أنهار الجنان
يرون فاكه  كثيرة فيأكلون، . لذة للشاربين ولبن، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر

  .ولحم طير مما يشتهون فيتلذذون

الخلود والادوام فاي جنا     فأبدانهم متنعم  بالجنان، واألنهار، والثمار، وقلوبهم متنعم  ب
  .الرحمن

األحاديث والاذكريات   بعد ذل  تطيب الجلس  بينهم على ضفاف أنهار العسل فيتبادالن أجمل
إن الحاور   :وحديثه فيقاول  ، ليصف لكم جلستهوأترككم مع ابن الجوزيفي حب ونظرات 

نعايم  تعطيه الكأس وهماا فاي    لولي اهلل وهو متكيء على نهر العسل وهي: العين تقول
نظر إلي  فاي  : ال أدري، فتقول: فيقول وسرور أتدري يا حبيب اهلل متى زوجني اهلل إيا ؟

انظروا ياا مالئكتاي إلاى    : فباهى ب  المالئك  وقال يوم شديد حره وأنت في ظمأ الهواجر
وزوجته وطعامه وشرابه، رغب  فيما عندي، أشهدكم أناي قاد    عبدي، تر  شهوته، ولذته

  .يومئذ وزوجني إيا  فغفر ل . غفرت له
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ضفاف أنهار العسل،  فيا سبحان اهلل بصيام يوم شديد حره يتلذذ ذل  المؤمن وزوجته على
وُتزفُّ العروس ألصحاب القلوب  فهذا زفت عروسه لصيامه، وآخر لخشيته لربه وإشفاقه،

خوة للاذين  سرًا وجهرًا، ُتزفُّ العروس أيها اإل المتعلق  بالمساجد، ُتزفُّ العروس للمنفقين
 والفواحش، ُتزفُّ العروس ألهل القرآن الذين يرتقون في الجنان، ُتزفُّ يجتنبون كبائر اإلثم

لعياون   العروس للذين هم لفروجهم حافظون، وألماناتهم وعهدهم راعون، ُتزفُّ العاروس 
هلل، ُتازفُّ ألهال    طالما نفرت دموعها خشي  من ربها، ُتزفُّ ألجساد وقلوب وهبت نفسها

والضعيف المتضعف، والمتواضاع ذي   توب  واإلستغفار، ُتزفُّ العروس للعفيف المتعفف،ال
لتار  المراء ولو كان محقًا، وتار  الكذب ولاو   الطمرين المدفوع باألبواب، ُتزفُّ العروس

خلقه، وكظم غيظه، وعفا عّمن ظلمه، ُتزفُّ لمن أفشى السالم،  كان مازحًا، ُتزفُّ لمن حسن
 والناس نيام، اهلل أكبر أهل الجنان والحاور أقاوام آمناوا بااهلل وصادقوا      وصلى بالليل

 [43:األعراف] َوُنوُدوْا َأن ِتْلُكُم اْلَجنَُّ  ُأوِرْثُتُموَها ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن :رسلينالم

 فَهذا زماُن المهِر فهو المقدُم*** فيا خاطَب الحسناِء إن كنَت باغيًا 

 فَتحظى بها من دونهن وتنعُم*** وكن مبغضًا للخائنات لحبها 

 صوُمتفوُز بعيِد الفطِر والناس *** وصم يوم  األدنى لعل  في غد 

 وتقديم مراده علاى  ، أن هذا النعيم ال ينال إال بالجد في طاع  اهلل :الحبيب  أخيواعلم
 . والقيام في الظلمات، بأداء الصلوات والذكر في الخلوات، مراد النفس

]*[فإذا أناا فاي   ، فنمت ذات ليل ، كان لي أحزاب أقرؤها كل ليل  :قال مال  بن دينار
فادفعت  . نعم: جمال وبيدها رقع  فقالت أتحسن أن تقرأ؟ فقلتالمنام بجاري  ذات حسن و

 : فإذا مكتوب هذه األبيات، إلي الرقع 
 وعن تل  األوانس في الجنان  لها  النوم عن طلب األماني

 انوتلهو في الخيام مع الحس  اتعيش مخلدًا ال موت فيها          
 لقرآند بااامن النوم التهج  رًا ااتنبه في منام  إن خي

  كلنا نريد أن ُتزفَّ إلينا تل  العروس فلماذا تضيع من بين أيدينا بلذة ساع  ومتاع دنيا؟
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الجن ، محروٌم  محروٌم محروٌم من شرب الخمر في الدنيا وحرم نفسه شربها مع زوجته في
باآلخرة، محروٌم محروٌم مان   محروٌم من انته  األعراض بالزنا وحرم نفسه التلذذ بالحور

  .غناء األشجار مع زوجته في الجنان مع إلى الغناء في الدنيا وحرم نفسه سماعاست

شيئًا إال نقص من درجاتاه   واهلل ال ينال أحدًا من الدنيا :ابن عمر رضي اهلل عنهما قال ]*[
 . عند اهلل وإن كان عنده كريم

لادنيا تنازل   بقدر صعود اإلنسان في ا :رحمه اهلل في صيد الخاطر ويقول ابن الجوزي ]*[
مَّن َكاَن ُيِريُد اْلَعاِجَلَ  َعجَّْلَنا َلُه ِفيَها َما  :اآلخرة ، وقبل ذل  يقول ربنا عز وجل مرتبته في
َوَمْن َأَراَد اآلِخَرَة َوَسَعى َلَهاا   *مَّْدُحورًا  َها َمْذُمومًانُِّريُد ُثمَّ َجَعْلَنا َلُه َجَهنََّم َيْصال َنَشاء ِلَمن

 [10،18:اإلسراء] َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأوَلِئَ  َكاَن َسْعُيُهم مَّْشُكورًا َسْعَيَها

ن في الجنان تازفُّ إلاى أفضال زوج لهاا بعاد األنبيااء       الحور الحسا :الحبيب  أخي
إلى  إنه من باع نفسه من أجل اهلل، صاحب الدماء الطاهرة ذات الرائح  الزكي ، والصديقين

إنه الشهيد في  ذل  الرجل الذي يقبل على ربه بدمه الملون لون الدم، والريح ريح المس ،
حتى بلغت الماراد والمناى،    في سبيل اهلل سبيل اهلل تلكم العيون التي باتت تحرس وتجاهد

  .ولن يجّف دم شهيد حتى تتمتع عيناه بالحور الحسان

الحبيب  أخي: 
إبراهيم الهاشمي   في البصرة كان هنا  نساء عابدات، وكان من بينهن أم: إلي  هذه القص 

حتى أنَّ حتى نشأ نشأة صالح   توفي زوجها الصالح وتر  لها إبراهيم فرّبته أفضل تربي ،
من األيام أغار العدو على ثغار مان ثغاور     والة البصرة يتمنونه زوجًا لبناتهم، وفي يوم

البصري خطيبًا بالناس يحثهم على الدفاع عان اإلساالم،    االسالم، فقام عبد الواحد بن زيد
  :تستمع إلى كالمه، وأخذ عبد الواحد يصف الحور الحسان فقال وكانت أم إبراهيم

 يجد التائه فيها ما اقترح*** ٍل ومرح غادة ذات دال

 فيه أوصاف غريبات الملح*** زانها اهلل بوجٍه جمعت 

عبيد، أتعرف ولدي  يا أبي: كثر، فماج الناس، وأقبلت أم إبراهيم فقالت لهأكثر وأبدأ يصف 
أعجبتناي تلا  الجاريا ، وأن     إبراهيم؟ رؤساء أهل البصرة يخطبونه لبناتهم، فأناا واهلل 

  :وجمالها، فقال عبد الواحد وزاد صفهاوزوجًا لولدي فكّرْر علّي ما قلت من  أرضاها
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 فمازج طيب الطيب من خالِص العطِر*** توّلد نوُر النُّور من نوِر وجهها 

عبيد، هل ل  أن تازوج   يا أبا: فاشتاق الناس إلى الشهادة في سبيل اهلل، فقالت أم إبراهيم
ويخرج مع  في هذه الغزوة، فلعال   هرها عشرة آالف دينار،إبراهيم تل  الجاري ، فاتَّخذ م

ألن فعلت  :فقال لها عبد الواحدوألبيه يوم القيام ،  اهلل أن يرزقه الشهادة، فيكون شفيعًا لي
أي : فنادت ولدها إبراهيم من وسط الناس فقال لها لبي  يا أماه، فقالت لتفوزن أنت وزوج 

واهلل ياا   أي: ببذل مهجت  في سبيل اهلل؟ فقال إبراهيمأرضيت بهذه الجاري  زوج  ل   بني،
من هذه الحوري   اللهم إني أشهد  أني قد زوجُت ولدي هذا: أمي رضيت وأي رضا، فقالت

انصرفت فاشترت لولادها فرساًا    ببذل مهجته في سبيل  فتقبله مني يا أرحم الراحمين، ثم
ِإنَّ الّلَه اْشاَتَرى ِماَن    :ول اهلل تعالىيرددون ق جيدًا وسالحًا، ثم خرج الجيش للقتال، وهم
 [111:التوب ] اْلُمْؤِمِنيَن َأنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهم ِبَأنَّ َلُهُم الَجنََّ 

أي بني إن أردت لقااء   :فلما أرادت أم إبراهيم فراق ولدها أعطته كفنًا وحنوطًا، وقالت له
أن يرا  اهلل مقصرًا فاي سابيله، ثام     العدو فتكّفن بهذا الكفن وتحّنط بهذا الحنوط، وإيا 

بين يدياه فاي عرصاات    جمع اهلل بيني وبين  إال  ال: ضّمته إلى صدرها وقّبلته وقالت له
 أم إبراهيم ولدها،  القيام ، وارتحل الجيش، وودعت

المقدم ، فقتل من العدو خلقًا كثيرًا، ثم  فلما واجهنا العدو برز إبراهيم في :قال عبد الواحد
النصر للمسلمين، فلما رجع الجيش إلاى البصارة غانماًا     تجمعوا عليه فقتلوه، وكتب اهلل

ة يستقبلونهم، ومن بينهم أم إبراهيم ترقب ولدها فلما رأت عباد  البصر منتصرًا، خرج أهل
فخّرت ساجدة هلل  قد قبلت هديت : يا أبا عبيد، هل قبل اهلل هديتي فأهنَّأ فقال: قالت له الواحد

مني، فلّما كان من الغد جااءت أم   تعالى وقالت الحمد هلل الذي لم يخيِّب ظنِّي وتقبَّل نسكي
أبا عبيد رأيت البارح  إبراهيم فاي مناامي فاي     يا: احد بن زيد فقالتإبراهيم إلى عبد الو

وهو على سرير من اللؤلؤ، وعلى رأسه تاجًا وإكلياًل،  روض  حسناء، وعليه قب  خضراء،
  .أبشري فقد ُقِبل المهر، وُزفَّت العروس يا أماه: وهو يقول لي

الحبيب  أخي: 
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يبياع الجناان    لها، فهل رأيتم أشد غبنًا ممان هذه الحور الحسان، وهذه الجنان، وهذا سبي
وأحوال زهيدة؟ أي سافه ممان    العالي  بحياة أشبه بأضغاث أحالم يبيع الحور بلذة قصيرة
  .بوار يبيع مساكن طيب  في جنان عدن بأعطان ضيق ، وخراب

فيا حسرة هذا المتخلف حين يرى ركب المؤمنين سائرين الى الجنان، ويمنع من دخولهاا،  
 .ا سوف يعلم أي بضاع  أضاععنده
تنبيه :  إذا كانت نساء الدنيااا زينً  ومحبّب  ومشتهاًة وقد خلقن من تاراب األرض ،

فكياف يتصاّور جماال    ، اهلل فتن  الدنيا ولم يبلغن من حسن نساء أهل الجن  َذرَّة نوجعله
دب فماا باال الُخُلاق واأل   ، وحسن وكمال صورة نسااء أهل الجن ؟ وهذا فاى الصاورة  

 والمعامل  والمعاشرة وجمال الباطن؟
أما فى الجن  فإن اهلل يجعال  ، إن عيون البشر في الدنيا تطيق رؤي  جمال ما ُخلق من طين

فيرى ، فال يحجب الرؤي  شيء هنا ، العيون ترى ما فوق يخطر ببال أو يدور في الخيال 
ُمخَّ ساق المرأة من وراء كل  ويرى، فيرى ما َبُعد كما يرى ما َقُرب، ملكه كله في آن واحد
، فما من جمال أو نعيم له في الجن  إال وهو يتمتع به في كل صاوت ، ما تلبس من الحسن

بال اختالط أو تازاحم ِخْلقا  ال   ، ريحه طيب يءوكل ش، يءويشم كل ش، وكل صوت لذيذ
  . في شغل فاكهون، تدر  الملل

 
 يطلبهن أزواجهن  الحور العين يطلبن أزواجهن أكثر ممافصٌل في: 

 
 مما يطلبهن أزواجهن  أكثرالحور العين يطلبن أزواجهن: 

 
اَل ُتْؤِذي »: َقاَل  النَِّبيَّأنَّ ( الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماج   ُمَعاِذ بِن َجَبٍلحديث )

َماا ُهاَو   اَل ُتْؤِذيِه، َقاَتَلِ  اهلل، َفِإّن :ِإاّل َقاَلْت َزْوَجُتُه ِمَن اْلُحوِر اْلِعيِن. اْمَرأٌة َزْوَجَها ِفي الّدْنَيا
 .«َأْن ُيَفاِرَقِ  ِإَلْيَنا ِعْنَد  َدِخيٌل ُيوِشُ 

 
 هل في الجن  حمل و والدةفصٌل في : 
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هل في الجن  حمل و والدة: 

 
أنَّ ( الثابت في صحيحي الترمذي وابان ماجا     رضي اهلل عنه الخدري سعيدحديث أبي )

َكاَن َحْمُلُه َوَوْضُعُه َوِسنُُّه ِفي َساَعٍ  َكَماا   اْلُمْؤِمُن ِإَذا اْشَتَهى اْلَوَلَد ِفي اْلَجنَِّ  :اَل َق  النَِّبيَّ
 . َيْشَتِهي
 :          قال اإلمام المناوي رحمه اهلل تعالى  في فيض القدير]*[ 

   له حدوثه أي  (  الجن  في الولد اشتهى إذا المؤمن  ) 
 .  كله ذل  ويكون  (  واحدة ساع  في وسنه وضعهو حمله كان  )
 إن يكاون  ذلا   أن والماراد  وغيرها والهيئ  والشكل القدر جه  من  (  يشتهي كما  ) 

 بساند  العقيلاي  خبار  وبين بينه تعارض فال له يولد فال ذل  يشتهي ال لكنه كونه اشتهى
  .  ولد فيها يكون ال الجن  إن صحيح

 
 كلهم ملو  فيها و أن أهلها  ُملُ  الجن فصٌل في: 

 
أهلها كلهم ملو  فيها  أنالجن  و  لُ ُم: 

 
 [ 10: اإلنسان( ]َوِإَذا َرَأْيَت َثّم َرَأْيَت َنِعيمًا َوُمْلكًا َكِبيرًا: )قال تعالى

 :قال اإلمام ابن كثير رحمه اهلل في تفسيره  ]*[
هنا  ، يعني في الجن  ونعيمها : أي{ َثمَّ }  وإذا رأيت يا محمد،: أي {َوِإَذا َرَأْيَت } : وقوله

 وَسَعتها وارتفاعها وما فيها من الَحْبَرة والسرور، 
 .مملكً  هلل ُهنا  عظيمً  وسلطاًنا باهًرا: أي {َرَأْيَت َنِعيًما َوُمْلًكا َكِبيًرا } 

دخوال  وثبت في الصحيح أن اهلل تعالى يقول آلخر أهل النار خروجا منها، وآخر أهل الجن 
 .انتهى .إن ل  مثَل الدنيا وعشرة أمثالها: إليها

سمع  مسمعا وفاي  بعين البصيرة وأْمِعِن النظر فيه واجعل له من وتأمل في الحديث اآلتي 
 .  ، ودرر الفرائد غرر الفوائد  بما فيه من قلب  موِقعًا عسى اهلل أن ينفع
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إني ألعلام   :قال   أن النبي (  الثابت في الصحيحينرضي اهلل عنه  حديث ابن مسعود) 
آخر أهل النار خروجًا منها، وآخر أهل الجن  دخواًل، رجل يخرج من النار حباوًا، فيقاول   

ياا رب وجادتها   : اذهب فادخل الجن ، فيأتيها، فيخيل إليه أنها مألى، فيرجع فيقاول : اهلل
ياا رباي   : رجع فيقولاذهب فادخل الجن ، فيأتيها فيخيل إليه أنها مألى، في: مألى، فيقول

إن لا   : اذهب فادخل الجن ، فإن ل  مثل الدنيا وعشرة أمثالهاا، أو : وجدتها مألى، فيقول
فلقاد رأيات   (. تضح  مني وأنت الملا  : أتسخر مني، أو: مثل عشرة أمثال الدنيا، فيقول

ذل  أدنى أهل الجنا   : رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ضح  حتى بدت نواجذه، وكان يقال
 .نزل م
 

 ارتفاع العبادات في الجن  إال عبادة الذكر فإنها دائم فصٌل في : 
 

 ارتفاع العبادات في الجن  إال عبادة الذكر فإنها دائم :    

 
يَأُكُل َأْهُل اْلَجّنِ  " :قال   أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم رضي اهلل عنه  حديث جابر) 

َوَلِكْن َطَعاُمُهْم َذاَ  ُجَشاٌء َكَرْشاِح  . َغّوُطوَن َواَل َيْمَتِخُطوَن َواَل َيُبوُلوَنَواَل َيَت. ِفيَها َوَيْشَرُبوَن
 ".ُيْلَهُموَن الّتْسِبيَح والتكبير َكَما ُيْلَهُموَن الّنَفَس. اْلِمْسِ 

 
 ومراكبهمأهل الجن   تزاورفصٌل في : 

 
ومراكبهمأهل الجن   تزاور : 

 
 أهل الجن تزاورأواًل  : 

 ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
ويساأل   ،ويتذاكرون ما كان بينهم في الدنيا ويتحدثون، إن أهل الجن  يتزاورون فيما بينهم

حتى تصال بهم المحادث  والمذاكرة إلاى أن  ، بعضهم بعضًا عن أحوالٍ كانت لهم في الدنيا
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ثم يقول إلخواناه  ، دار اآلخرةإني كان لي قرين في الدنيا ينكر البعاث وال: قال قائٌل منهم
هل أنتم مطلعون في النار لننظر إلى منزلته وما صار إليه؟ فيّطلع فإذا بقرينه في :في الجن 

َقاَل َقاِئٌل ِمْنُهْم ِإنِّي َكاَن ( 10)َفَأْقَبَل َبْعُضُهْم َعَلى َبْعٍض َيَتَساَءُلوَن } :وسط الجحيم قال تعالى
َأِئَذا ِمْتَنا َوُكنَّا ُتَراًبا َوِعَظاًما َأِئنَّا َلَماِديُنوَن  ( 11)نََّ  َلِمَن اْلُمَصدِِّقيَن َيُقوُل َأِئ( 11)ِلي َقِريٌن 

َقاَل َتاللَّاِه ِإْن ِكاْدَت   ( 11)َفاطََّلَع َفَرَآُه ِفي َسَواِء اْلَجِحيِم ( 14)َقاَل َهْل َأْنُتْم ُمطَِّلُعوَن ( 13)
ِإلَّاا  ( 18)َأَفَما َنْحاُن ِبَميِِّتايَن   (  10)َربِّي َلُكْنُت ِمَن اْلُمْحَضِريَن  َوَلْوَلا ِنْعَمُ ( 16)َلُتْرِديِن 

ِلِمْثِل َهاَذا َفْلَيْعَماِل   ( 60)ِإنَّ َهَذا َلُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم ( 10)َمْوَتَتَنا اْلُأوَلى َوَما َنْحُن ِبُمَعذَِّبيَن 
 [61، 10/الصافات(]61)اْلَعاِمُلوَن 

َأْهُل الِجنَِّ  ، َوُهْم ِفي جْلَسِتِهْم ِتْلَ  ، ِفي َتَجاُذِب َأْطَراِف الَحِديِث ، َوَيَتَنااَوُلوَن ِفاي    َوَيْأُخُذ 
 . َأَحاِدِيِثِهْم َما َكاُنوا َعَلْيِه ِفي الَحَياِة الدُّْنَيا 
ُمْشِرٌ  ِفاي الادُّْنَيا   ( َقِريٌن ) اِحٌب ِإنَُّه َكاَن ِلي َص: َقاَل َقاِئٌل ِمْن َأْهِل الَجنَِّ  الِذيَن َيَتَحاَدُثوَن 

 .َيُلوُم الُمْؤِمِنيَن َعَلى ِإْيَماِنِهْم ِبالَحْشِر والِحَساِب ، َوَيْسَخُر ِمْنُهْم 
 ؟ َهْل َأْنَت ُمَصدٌِّق ِبالَبْعِث والنُُّشوِر والَجَزاِء: َوَيُقوُل ِلَصِديِقه الُمْؤِمِن 

ا َأْصَبْحَنا ُترابًا َوِعَظامًا ِنْخَرًة ، َسُنَبَعُث ِلُنَحاَسَب َعَلى َأْعَماِلَنا َوُنْجَزى َهْل ِإَذ: َوَيُقوُل ُمَتَعجِّبًا 
 .ِبَها؟ ِإنَّ َذِلَ  اَل ُيْمِكُن َأْن َيُكوَن أبدًا 

ُعاوا َعَلْياِه ،   َهْل َتَودُّوَن َأْن َتطَِّل: َوَيُقوُل الُمْؤِمُن أَلْصَحاِبِه الَجاِلِسيَن َمَعُه ِفي ِرَحاِب الَجنَِّ  
 َوُهَو ِفي الَجِحيِم ، َلَتَرْوا َعاِقَبَ  َأْمِر َهَذا الَقِريِن الَكاِفِر؟

 .َفاطََّلَع ِإَلى َأْهِل النَّاِر ، َفَرأى َقِريَنُه َوَسَط الَجِحيِم ، َيَتَلظَّى ِبَلِهيِبها  
َلَقْد ِكْدَت َأْن تْهِلَكِني َلْو َأنَّني َأَطْعُتاَ  ِفاي   :  َفَقاَل الُمْؤِمُن ِلَقريِنِه الُمْشِرِ  ُمَوبِّخًا َوُمَقرِّعًا  

 .ُكْفِرَ  ِوِعْصَياِنَ  
َوَلْواَل َفْضُل اهلِل َعَليَّ ، َلُكْنُت ِمْثَلَ  ُمْحَضرًا ِفي الَعَذاِب ِفي َسَواِء الَجِحايِم ، َوَلِكانَّ َرْحَمَتاُه    

 .َهَداِني اهلُل ِإَلى اإِلْيَماِن  َتَعاَلى َأْنَقَذْتني ِمْن ُسوِء الَعاِقَبِ  ، ِإْذ
 ُثمَّ الَتَفَت الُمْؤِمُن ِإلى ُجَلَساِئِه ِمْن َأْهِل الَجنَِّ  َفَقاَل َلُهْم َعَلى َمْسَمٍع ِمَن الَكاِفِر ، ِلَيِزيَد ِفاي  

ا ، اَل َنُموُت ، َواَل َتاُزوُل  َهْل َنْحُن ُمَخلَُّدوَن ِفي الَجنَِّ  ، ُمنعَُّموَن ِفيَه: أَلِمِه َوَحْسَرِتِه َوَعَذاِبِه 
 ِنَعُمَها َعنَّا؟ 
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 .اَل : َوَما َنْحُن ِبَميِِّتيَن ِإالَّ َمْوَتَتَنا اأُلْوَلى ، َوَما َنْحُن ِبُمَعذَِّبيَن؟ َفِقيَل َلُه  
َيَتَمَتعُّوَن ِبِه ِمَن الَمآِكِل ِإنَّ َما ُهْم ِفيِه ِمَن النَِّعيم ، َمَع َما : َفَقاَل الُمْؤِمُن أَلْصَحاِبِه َوُجَلَساِئِه  

 .والَمَشاِرب والمَلذَّاِت ، ُهَو الَفْوُز الَعظيُم ، َوالنََّجاُة ِممَّا ُكنَّا َنْحَذُرُه ِمْن ِعَقاِب اهلِل َتَعاَلى 
َف َأْصاَبْحَت َياا   َكْي: " ، َفَقاَل َلُه  َعِن اْلَحاِرِث بن َماِلٍ  اأَلْنَصاِريِّ ، ،َأنَُّه َمرَّ ِبَرُسوِل اللَِّه 

اْنُظْر َما َتُقوُل ؟ َفِإنَّ ِلُكلِّ َشْيٍء َحِقيَقً  ، َفَماا  : " َأْصَبْحُت ُمْؤِمًنا َحقًّا ، َفَقاَل : َقاَل " َحاِرُث ؟ 
َمَأنَّ َنَهاِري َقْد َعَزَفْت َنْفِسي َعِن الدُّْنَيا ، َوَأْسَهْرُت ِلَذِلَ  ِلَيِلي ، َواْط: َفَقاَل " َحِقيَقُ  ِإيَماِنَ  ؟ 

َأنِّي ، َوَكَأنِّي َأْنُظُر ِإَلى َعْرِش َربِّي َباِرًزا ، َوَكَأنِّي َأْنُظُر ِإَلى َأْهِل اْلَجنَِّ  َيَتَزاَوُروَن ِفيَها ، َوَكا 
 10.اَثالًث، " َيا َحاِرُث َعَرْفَت َفاْلَزْم : " َأْنُظُر ِإَلى َأْهِل النَّاِر َيَتَضاَغْوَن ِفيَها ، َفَقاَل 

َأْصاَبْحت  : َكْيَف َأْصَبْحت َيا َحاِرَث ْبَن َماِلاٍ  ، َقااَل   :  َقاَل َرُسوُل اهلِل : َعْن ُزَبْيٍد ، َقاَل 
َأْصَبْحت َعَزَفْت َنْفِساي َعاِن   : إنَّ ِلُكلِّ َقْوٍل َحِقيَقً  َفَما َحِقيَقُ  َذِلَ  ، َقاَل : ُمْؤِمًنا َحقًّا ، َقاَل 

ت َلْيِلي َوَأْظَمْأت َنَهاِري َولَكَأنِّي َأْنُظُر ِإَلى َعْرِش َربِّي َقْد ُأْبِرَز ِلْلِحَساِب ، َولَكَأنِّي الدُّْنَيا َفَأْسَهْر
: َفَقاَل َلُه : َأْنُظُر ِإَلى َأْهِل اْلَجنَِّ  َيَتَزاَوُروَن ِفي اْلَجنَِّ  ، َولَكَأنِّي َأْسَمُع ُعَواَء َأْهِل النَّاِر ، َقاَل 

 18.وََّر اإِليَماِن ِفي َقْلِبِه ، إْذ َعَرْفت َفاْلَزْمَعْبٌد َن
  ثانيًا مراكب أهل الجن: 

 ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كنات  : قال (الثابت في السلسل  الصحيح   رضي اهلل عنه ساعدة بن الرحمن عبدحديث )

 الارحمن  عبد يا الجن  اهلل أدخل  إن فقال خيل الجن  في هل اهلل رسول يا فقلت الخيل أحب
 . شئت حيث ب  تطير جناحان له ياقوت من فرس فيها ل  كان

 

 

  بأبصارهم جهرة    أهل الجن  هلل تعالىرؤيفصٌل في: 
 

 

بأبصارهم جهرة    أهل الجن  هلل تعالىرؤي: 

 
]*[ حادي األرواحقال ابن القيم رحمه اهلل تعالى في كتابه : 

                                                 
 صحيح لغيره( 3180()430ص /  3ج ) -المعجم الكبير للطبراني  - 10
 صحيح لغيره( 31064()43ص /  11ج )مصنف ابن أبي شيب   - 18
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هال السان    ألا عيناا  َها َرَقأأعالها خطرا ووجلها قدرا أتاب وهذا الباب اشرف أبواب الك
على أهل البدع  و الضالل  وهي الغاي  التي شمر إليها المشامرون و   أشدهاوالجماع  و 

تنافس فيها المتنافسون وتسابق إليها المتسابقون ولمثلها فليعمل العاملون إذا نالاه أهال   
شاد علايهم مان    أو الحجاب عنه ألهل الجحيم الجن  نسوا ما هم فيه من النعيم وحرمانه 

عذاب الجحيم اتفق عليها األنبياء والمرسلون وجميع الصحاب  و التابعون و أئم  اإلساالم  
كاون والفرعونيا    وعلى تتابع القرون و أنكرها أهل البادع الماارقون والجهميا  المته   
الاذين هام بحبائال    المعطلون والباطني  الذين هم من جميع األديان منسلخون والرافض  

الشيطان متمسكون ومن حبل اهلل منقطعون و على مسب  أصحاب رساول اهلل عااكفون و   
ورسوله ودينه مسالمون وكل هاؤالء عان ربهام     للسن  وأهلها محاربون ولكل عدو هلل

محجوبون وعن بابه مطرودون أولئ  أحزاب الضالل وشيع  اللعين وأعاداء الرساول و   
 .حزبه 
  أهل الجن  هلل تعالى من القرآن الكريم يرؤأواًل أدل  : 

 
 وقد اخبر اهلل سبحانه و تعالى عن أعلم الخلق به في زمانه وهو كليمه ونجيه و صفيه من

َلن َتَراِني َوَلَاِكِن : ) ل ربه تعالى النظر إليه فقال له ربه تبار  و تعالىأأهل األرض أنه س
:  األعراف( ]َمَكاَنُه َفَسْوَف َتَراِني َفَلّما َتَجّلَى َرّبُه ِلْلَجَبِل َجَعَلُه َدّكًا اْنُظْر ِإَلى اْلَجَبِل َفِإِن اْسَتَقّر

143 ] 
 :وبيان الدالل  من هذه اآلي  من وجوه عديدة 

أنه ال يظن بكليم الرحمن و رسوله الكريم عليه أن يسأل ربه ما ال يجوز عليه بال  :أحدها 
ل وهو عند فرو  اليونان و الصاابئ  و الفرعونيا    المحا أعظمالباطل و أبطلما هو من 

بمنزل  أن يسأله أن يأكل و يشرب و ينام و نحو ذل  مما يتعالى اهلل عنه فياا هلل العجاب   
الصابئ  و المجوس و المشركين عبااد األصانام و فارو  الجهميا  و      أتباعكيف صار 

شاد  أعليه و يجب لاه و  الفرعوني  أعلم باهلل تعالى من موسى بن عمران و بما يستحيل 
 . تنزيها له منه
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اهلل سبحانه و تعالى لم ينكر عليه سؤاله و لو كان محاال ألنكره عليه و  أن: الوجه الثاني  
يريه كيف يحيي الموتى لم ينكر عليه و  أنل إبراهيم الخليل ربه تبار  و تعالى ألهذا لما س

لم ينكر عليه سؤاله و لما سأل نوح  لما سأل عيسى بن مريم ربه إنزال المائدة من السماء
 أعوذتكون من الجاهلين قال رب إني  أن أعظ ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله و قال إني 

 .من الخاسرين  أكنما ليس لي به علم وإال تغفر لي وترحمني  أسأل  أنب  
رئاي و ال  ني و لم يقل ال تراني و ال إني لسات بم ابقوله لن تر أجابهأنه : الوجه الثالث 

و هذا يدل على أنه سبحانه و تعاالى   تأملهتجوز رؤيتي و الفرق بين الجوابين ظاهر لمن 
يرى و لكن موسى ال تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوة البشر فيها عن رؤيتاه  

 .تعالى يوضحه 
فأعلمه  (َمَكاَنُه َفَسْوَف َتَراِني َوَلَاِكِن اْنُظْر ِإَلى اْلَجَبِل َفِإِن اْسَتَقّر)وهو قوله : الوجه الرابع 

الجبل مع قوته وصالبته ال يثبت لتجليه له في هذه الدار فكيف بالبشر الضاعيف الاذي    أن
 .خلق من ضعف 
ن اهلل سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الجبل مستقرا مكانه وليس هذا أ: الوجه الخامس 

  ولو كانت مجاال في ذاتها لم يعلقهاا  بممتنع في مقدوره بل هو ممكن وقد علق به الرؤي
اال لكان ذل  نظير أن يقول إن استقر الجبل فساوف  َحلو كانت الرؤيا ُموبالممكن في ذاته 

 .شرب وأنام فاألمران عندكم سواء أآكل و
ن و هذا مان أباي   (َفَلّما َتَجّلَى َرّبُه ِلْلَجَبِل َجَعَلُه َدّكًا)قوله سبحانه و تعالى : الوجه السادس 

يتجلى للجبل الذي هو جماد ال ثواب  أناألدل  على جواز رؤيته تبار  و تعالى فإنه إذا جاز 
له وال عقاب عليه فكيف يمتنع أن يتجلى ألنبيائه و رسله و أوليائه فاي دار كارامتهم و   

ن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته فاي هاذه الادار    أو تعالى موسى  يريهم نفسه فأعلم سبحانه
 . ضعفأفالبشر 

أن ربه سبحانه وتعالى قد كلمه منه إليه وخاطبه وناجاه وناداه ومن جااز   :الوجه السابع 
يسمع مخاطبه كالمه معه بغير واسط  فرؤيته أولى بالجواز ولهذا  أنعليه التكلم والتكليم و

 نأال يتم إنكار الرؤي  إال بإنكار التكليم وقد جمعت هذه الطوائف بين إنكار األمرين فأنكروا 
سمعه كالمه وعلم نبي أيكلم أحدا أو يراه أحد و لهذا سأله موسى عليه السالم النظر إليه و
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به و تكليمه لم يخبره باستحال  ذل  عليه و لكن أراه أن ما  أاهلل جواز رؤيته من وقوع خط
سأله ال يقدر على احتماله كما لم يثبت الجبل لتجليه وأما قوله تعالى لن تراني فإنما يادل  

لى النفي في المستقبل وال يدل على دوام النفي و لو قيدت بالتأبيد فكيف إذا أطلقت قاال  ع
َوَناَدْوْا َيَماِلُ  ِلَيْقِض َعَلْيَنا َرّباَ   : ) مع قوله تعالى[ 01: البقرة( ]َوَلْن َيَتَمّنْوُه َأَبدًا: ) تعالى

 [00: الزخرف( ]َقاَل ِإّنُكْم ّماِكُثوَن
 الدليل الثاني  
 [ 113: البقرة( ]َواّتُقوْا الّلَه َواْعَلُمَوْا َأّنُكْم ّماَلُقوُه: ) وله ق 

 [ 44: األحزاب( ]َتِحّيُتُهْم َيْوَم َيْلَقْوَنُه َساَلٌم: ) وقوله تعالى 
( ّباِه َأَحاَدا  َفَمن َكاَن َيْرُجو ِلَقآَء َرّبِه َفْلَيْعَمْل َعَماًل َصاِلحًا َواَل ُيْشِرْ  ِبِعَباَدِة َر: )وقوله تعالى

 [ 110:  الكهف]
َكم ّمن ِفَئٍ  َقِليَلاٍ  َغَلَباْت ِفَئاٍ      ُماَلُقوْا الّلِهَقاَل اّلِذيَن َيُظّنوَن َأّنُهْم : )وقوله تعالى قال تعالى

 [ 140: البقرة( ]َكِثيَرًة ِبِإْذِن الّلِه َوالّلُه َمَع الّصاِبِريَن
لى الحي السليم من العمى والماانع اقتضاى   جمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إأو

  .المعاين  والرؤي  
 :الدليل الثالث 

 [ 16: يونس( ]ّلّلِذيَن َأْحَسُنوْا اْلُحْسَنَى َوِزَياَدٌة: ) قوله 
 :قال اإلمام ابن كثير رحمه اهلل في تفسيره  ]*[

الحسنى في الادار  يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل في الدنيا باإليمان والعمل الصالح أبدله 
 [. 60: الارحمن  ( ] َهاْل َجاَزاُء اإلْحَسااِن ِإال اإلْحَسااُن     : ) اآلخرة، كما قاال تعاالى  

هي تضعيف ثواب األعمال بالحسن  عشر أمثالها إلى سبعمائ  ضاعف،  { َوِزَياَدة } : وقوله
لرضاا  ويشمل ما يعطيهم اهلل في الجنان من الُقُصور والُحاور وا [ أيضا]وزيادة على ذل  

عنهم، وما أخفاه لهم من قرة أعين، وأفضل من ذل  وأعاله النظُر إلى وجهه الكريم، فإنه 
زيادة أعظم من جميع ما أعطوه، ال يستحقونها بعملهم، بل بفضاله ورحمتاه وقاد روي    
تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه اهلل الكريم عن أبي بكر الصديق، وحذيف  بن اليمان، وعباد  

وسعيد بن المسايب، وعباد   [ قال البغوي وأبو موسى وعبادة بن الصامت] اهلل بن عباس
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الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الرحمن بن سابط، ومجاهد، وعكرما ، وعاامر بان ساعد،     
وعطاء، والضحا ، والحسن، وقتادة، والسدي، ومحمد بن إسحاق، وغيرهم مان السالف   

 .انتهى .والخلف
نزل عليه أكذل  فسرها رسول اهلل الذي  جهه الكريمفالحسنى الجن  والزيادة النظر إلى و
بعين البصيرة وأْمِعاِن النظار فياه    وتأمل في الحديث اآلتي ، ن فالصحاب  من بعده آالقر

،  غرر الفوائد  بما فيه من سمع  مسمعا وفي قلب  موِقعًا عسى اهلل أن ينفعواجعل له من 
 .  ودرر الفرائد

إذا دخل أهال  : قال   أن النبي  (بت في صحيح مسلم الثارضي اهلل عنه  صهيبحديث ) 
الجن  الجن  قال يقول اهلل تبار  وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم 
تدخلنا الجن  وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظار  

 .إلى ربهم عز وجل 
 فاي  عن النبي ( الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماج   رضي اهلل عنه صهيبحديث )

 إن مناد نادى الجن  الجنِ  أهل دخل إذا قال وزيادة الحسنى أحسنوا للذين وجل عز اهلل قول
 ويادخلنا  الناار  من وينجنا وجوهنا يبيض ألم قالوا ينجزكموه أن يريد موعدا اهلل عند لكم

 . إليه النظر من إليهم أحب شيئا اهلل عطاهمأ ما فواهلل قال الحجاب فيكشف قال الجن 
 :الترمذي تحف  األحوذي بشرح جامع"لعالم  المباركفوري في قال ا ]*[
 . ُهَو اْبُن ِسَناَن الرُّوِميُّ: ِبالتَّْصِغيِر (َعْن ُصَهْيٍب ) 
 اللَُّه َلُكْم ِمَن النَِّعِم َواْلُحْسَنى  َأْي َبِقَي َشْيٌء َزاِئٌد ِممَّا َوَعَدُه (ِإنَّ َلُكْم ِعْنَد اللَِّه َمْوِعًدا ) 
 . َكَذا ِفي النَُّسِخ اْلَحاِضَرِة ِبالتَّْحَتاِنيَِّ  (َوُيَنجِّيَنا ِمَن النَّاِر ) 
]*[ حادي األرواحقال ابن القيم رحمه اهلل تعالى في كتابه : 

 خار مان وراء  لما عطف سبحانه الزيادة على الحسنى التي هي الجن  دل على إنها أمر آ
الجن  و قدر زائد عليها و من فسر الزيادة بالمغفرة و الرضوان فهو من لوازم رؤي  الرب 

 .تبار  و تعالى 
 :الدليل الرابع 

 [ 11:  المطففين( ]َكاّل ِإّنُهْم َعن ّرّبِهْم َيْوَمِئٍذ ّلَمْحُجوُبوَن: )قال تعالى
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عقوب  الكفار كونهم محجوبين عن  ظمأعووجه االستدالل بها أنه سبحانه و تعالى جعل من 
رؤيته واستماع كالمه فلو لم يره المؤمنون و لم يسمعوا كالمه كانوا أيضا محجوبين عنه 
و قد احتج بهذه الحج  الشافعي نفسه وغيره من األئم  فذكر الطبراني وغيره من المازي  

فيهاا  ( ْم َيْوَمِئٍذ ّلَمْحُجوُبوَنَكاّل ِإّنُهْم َعن ّرّبِه)قال سمعت الشافعي يقول في قوله عز و جل 
 .دليل على أن أولياء اهلل يرون ربهم يوم القيام  

و قال الحاكم حدثنا األصم انبانا الربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي و 
َمِئاٍذ  َكاّل ِإّنُهْم َعن ّرّبِهْم َيْو)قد جاءته رقع  من الصعيد فيها ما تقول في قول اهلل عز و جل 

 (ّلَمْحُجوُبوَن
لما أن حجب هؤالء في السخط كان في هذا دليل على أن  :رحمه اهلل تعالى فقال الشافعي  

نعم وبه أديان  : قال  ؟ قال الربيع فقلت يا أبا عبد اهلل وبه تقول ا ،أولياءه يرونه في الرض
 . اهلل و لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى اهلل لما عبد اهلل عز و جل

 [ 31:  ق( ]َلُهم ّما َيَشآُءوَن ِفيَها َوَلَدْيَنا َمِزيٌد: )قال تعالى: الدليل الخامس 
 :قال اإلمام ابن كثير رحمه اهلل في تفسيره  ]*[

[. 16: ياونس ] { ِللَِّذيَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوِزَيااَدٌة  } : كقوله تعالى{ َوَلَدْيَنا َمِزيٌد } : وقوله
. أنها النظر إلى وجه اهلل الكاريم : يح مسلم عن ُصَهيب بن سنان الروميوقد تقدم في صح

وقد روى البزار وابن أبي حاتم، من حديث شري  القاضي، عن عثمان بان عميار أباي    
يظهر لهم الرب، عاز  : قال{ َوَلَدْيَنا َمِزيٌد } : اليقظان، عن أنس بن مال  في قوله عز وجل

 .انتهى  .وجل، في كل جمع  
 : ل السادس الدلي
]*[ حادي األرواحقال ابن القيم رحمه اهلل تعالى في كتابه : 

 [103:  األنعام( ]اّل ُتْدِرُكُه األْبَصاُر َوُهَو ُيْدِرُ  األْبَصاَر َوُهَو الّلِطيُف اْلَخِبيُر: )قال تعالى

تقرير  نأحسنه من أدل  النفاة و قد قرر شيخنا وجه االستدالل به إف أعجبواالستدالل بهذا 
أنا ألتزم أنه ال يحتج مبطل بآي  أو حديث صحيح على باطله إال و فاي  : وقال لي  ألطفهو 

ذل  الدليل ما يدل على نقيض قوله فمنها هذه اآلي  وهي على جواز الرؤي  أدل منها على 
ذكرها في سياق التمدح و معلاوم أن المادح إنماا يكاون      إنما سبحانه هللامتناعها فان ا
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الثبوتي  و أما العدم المحض فليس بكمال و ال يمدح به و إنما يمدح الرب تبار   فباألوصا
والنوم المتضمن كمال القيومي   ِ َنوجوديا كتمدحه بنفي الِس أمرًاو تعالى بالعدم إذا تضمن 

و نفي الموت المتضمن كمال الحياة و نفي اللغوب واالعياء المتضمن كمال القدرة ونفاي  
  والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته والهيئ  وقهره و نفاي األكال   الشري  والصاحب

والشرب المتضمن كمال الصمدي  وغناه ونفي الشفاع  عنده بدون إذنه المتضامن كماال   
من كمال عدله وعلمه وغنااه ونفاي النسايان    ضتوحيده وغناه عن خلقه ونفي الظلم المت

ه ونفي المثل المتضمن لكمال ذاتاه  وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطت
ن المعدوم يشار  الموصوف إف ثبوتيًا أمرًاوصفاته ولهذا لم يتمدح بعدم محض ال يتضمن 

فلو كان المراد بقولاه ال  »يشتر  هو والمعدوم فيه  بأمٍرفي ذل  العدم وال يوصف الكامل 
ارك  المعدوم له فاي  لمش « لم يكن في ذل  مدح وال كمال أنه ال يرى بحال تدركه األبصار

يمادح بماا    أنذل  فان العدم الصرف ال يرى وال تدركه األبصار والرب جل جالله يتعالى 
المعنى أنه يرى وال يدر  وال يحاط به كما كان المعنى فاي   فإذايشاركه فيه العدم المحض 

نه يعلم كل شيء وفاي  أ[ 61:  يونس( ] َوَما َيْعُزُب َعن ّرّبَ  ِمن ّمْثَقاِل َذّرٍة: ) قوله تعالى
َواَل َيْظِلاُم  : )أنه كامل القدرة وفي قوله تعالى[ 38: ق ( ]َوَما َمّسَنا ِمن ّلُغوٍب: )قوله تعالى
( اَل َتْأُخُذُه ِسَنٌ  َواَل َنْوٌم ّلُه: )أنه كامل العدل وفي قوله قال تعالى[ 40:  الكهف( ]َرّبَ  َأَحدًا

قوله ال تدركه األبصار يدل على غاي  عظمتاه و أناه   أنه كامل القيومي  ف[ 111:  البقرة]
نه لعظمته ال يدر  بحيث يحاط به فان اإلدرا  هو اإلحاط  بالشيء و أمن كل شيء و كبرأ

َفَلّما َتَراَءى اْلَجْمَعاِن َقاَل َأْصاَحاُب ُموَساَى ِإّناا    : )هو قدر زائد على الرؤي  كما قال تعالى
وساى  عان م لم ينف فإنه [ 61، 61الشعراء ( ]ّن َمِعَي َرّبي َسَيْهِديِنَقاَل َكاّل ِإ*  َلُمْدَرُكوَن

نا لمدركون أنا لمرئيون فان موسى صلوات اهلل و سالمه عليه إالرؤي  و لم يريدوا بقولهم 
َوَلَقاْد  : )خبر اهلل سبحانه و تعالى أنه ال يخاف دركهم بقولهأنفى إدراكهم إياهم بقوله كال و

ُموَسَى َأْن َأْسِر ِبِعَباِدي َفاْضِرْب َلُهْم َطِريقًا ِفي اْلَبْحِر َيَبسًا اّل َتَخااُف َدَركاًا َواَل    َأْوَحْيَنآ ِإَلَى
فالرؤي  و اإلدرا  كل منهما يوجد مع اآلخر و بدونه فالرب تعالى يرى [ 00: طه( ]َتْخَشَى

اآلي  قال بن    منو ال يدر  كما يعلم و ال يحاط به و هذا هو الذي فهمه الصحاب  و األئم
من أن تدركاه األبصاار    أعظمال تحيط به األبصار قال قتادة هو  ال تدركه األبصارعباس 
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وقال عطي  ينظرون إلى اهلل وال تحيط أبصارهم به من عظمته وبصره يحيط بهم فذل  قوله 
هم فالمؤمنون يرون ربهم تبار  وتعالى بأبصار وهو يدر  األبصارتعالى ال تدركه األبصار 

كان غير جائز أن يوصف اهلل عز وجل  إذعيانا وال تدركه أبصارهم بمعنى أنها ال تحيط به 
محيط وهكذا يسمع كالم من يشاء من خلقه وال يحيطون ٍء ن شيئا يحيط به وهو بكل شيأب

بكالمه وهكذا يعلم الخلق ما علمهم وال يحيطون بعلمه ونظير هذا اساتداللهم علاى نفاى    
األدل  علاى كثارة صافات كمالاه      أعظمالى ليس كمثله شيء وهذا من الصفات بقوله تع

ونعوت جالله و إنها لكثرتها وعظمتها وسعتها لم يكن له مثل فيها وإال فلو أريد بها نفاي  
الصفات لكان العدم المحض أولى بهذا المدح منه مع أن جميع العقالء إنما يفهماون مان   

ر وال شبيه وال مثل أنه قاد تمياز عان النااس     قول القائل فالن ال مثل له وليس له نظي
بأوصاف ونعوت ال يشاركونه فيها وكلما كثرت أوصافه ونعوته فات أمثالاه وبعاد عان    

من أدل شيء على كثرة [ 11: الشورى( ]َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء: )مشابه  اضرابه فقوله تعالى
من أدل شيء علاى أناه   [ 103: األنعام( ]اّل ُتْدِرُكُه األْبَصاُر: )نعوته وصفاته وقوله تعالى
ُهَو اّلِذي َخَلَق الّسَماَواِت َواألْرَض ِفي ِسّتِ  َأّياٍم ُثاّم اْساَتَوَى   : )يرى وال يدر  وقوله تعالى

ا َعَلى اْلَعْرِش َيْعَلُم َما َيِلُج ِفي األْرِض َوَما َيْخُرُج ِمْنَها َوَما َينِزُل ِمَن الّسَمآِء َوَما َيْعُرُج ِفيَها 
من أدل شيء علاى مباينا    [ 4: الحديد( ]َوُهَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكنُتْم َوالّلُه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصيٌر

نه لم يخلقهم في ذاته بل خلقهم خارج عن ذاته ثم بان عنهم باستوائه علاى  إالرب لخلقه ف
رادة وسمعا إعرشه وهو يعلم ما هم عليه فيراهم وينفذهم بصره ويحيط بهم علما وقدرة و

وبصرا فهذا معنى كونه سبحانه معهم أينما كانوا و تأمل حسن هذه المقابل  لفظا ومعناى  
فانه سبحانه لعظمته يتعالى أن تدركه  « ال تدركه األبصار وهو يدر  األبصار »وبين قوله 

األبصار وتحيط به وللطفه وخبرته يدر  األبصار فال تخفي عليه فهو العظايم فاي لطفاه    
ف في عظمته العالي في قربه القريب في علوه الذي ليس كمثله شيء وهو الساميع  اللطي

 .البصير ال تدركه األبصار وهو يدر  األبصار وهو اللطيف الخبير 
 :الدليل السابع 
 [13: 11القيام  ( ]ِإَلَى َرّبَها َناِظَرٌة*  ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ ّناِضَرٌة: ) قوله تعالى 

 :كثير رحمه اهلل في تفسيره قال اإلمام ابن  ]*[
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ِإَلى َربَِّها َنااِظَرٌة  } من النضارة، أي حسن  َبِهيَّ  مشرق  مسرورة، { ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َناِضَرٌة } 
". إنكم سترون ربكم َعَياناا : "تراه عيانا، كما رواه البخاري، رحمه اهلل، في صحيحه: أي{ 

اآلخرة في األحاديث الصحاح، مان طارق    وقد ثبتت رؤي  المؤمنين هلل عز وجل في الدار
متواترة عند أئم  الحديث، ال يمكن دفعها وال منعها ، ثم ذكر رحمه اهلل تعاالى األحادياث   

 : اآلتي  
: قاال   أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري جرير بن عبد اهلل رضي اهلل عنه حديث ) 

 . إنكم سترون ربكم عيانًا
كنا جلوساا عناد    :قال ( الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه  جرير بن عبد اهللحديث  )

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليل  البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما 
ترون هذا القمر ال تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن ال تغلبوا على صالة قبال طلاوع   

َوَسّبْح ِبَحْمِد َرّباَ  َقْباَل ُطُلاوِع    )قرأ جرير  الشمس وقبل غروبها يعني العصر والفجر ثم
 [130:  طه( ]الّشْمِس َوَقْبَل ُغُروِبَها

يا رساول اهلل،  : أن الناس قالوا( الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث ) 
هل تضارُّون في القمار  : )هل نرى ربنا يوم القيام ؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

(. فهل تضارُّون في الشمس ليس دونها ساحاب : )ال يا رسول اهلل، قال: قالوا(. يل  البدرل
 . فإنكم ترونه كذل : ال يا رسول اهلل، قال: قالوا
َجنَّتان مان  : قال   أن النبي ( الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه أبي موسى حديث ) 

وما فيهما، وما باين القاوم وباين أن     ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ِفضَّ  آنيتهما
 .انتهى .ينظروا إلى اهلل إال ِرَداء الكبرياء على وجهه في جن  عدن 

  أهل الجن  هلل تعالى من السن  الصحيح  رؤيثانيًا أدل  : 

 
: قاال   أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري جرير بن عبد اهلل رضي اهلل عنه حديث ) 

 . نًاإنكم سترون ربكم عيا
يا رساول اهلل،  : أن الناس قالوا( الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث ) 

هل تضارُّون في القمار  : )هل نرى ربنا يوم القيام ؟ فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم



 « َّارَهْدُي الَنبي الُمْخَتار في َوْصِف الَجنَِّة والن»      

َخاَف الَفْوت« » َمْن َأْيَقَن الَمْوت 186 

(. فهل تضارُّون في الشمس ليس دونها ساحاب : )ال يا رسول اهلل، قال: قالوا(. ليل  البدر
 . فإنكم ترونه كذل : ال يا رسول اهلل، قال: قالوا
َجنَّتان مان  : قال   أن النبي ( الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه أبي موسى حديث ) 

ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ِفضَّ  آنيتهما وما فيهما، وما باين القاوم وباين أن    
 .عدن ينظروا إلى اهلل إال ِرَداء الكبرياء على وجهه في جن  

إذا دخل أهال  : قال   أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم رضي اهلل عنه  صهيبحديث ) 
الجن  الجن  قال يقول اهلل تبار  وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم 
تدخلنا الجن  وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظار  

 .هم عز وجل إلى رب
 فاي  عن النبي ( الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماج   رضي اهلل عنه صهيبحديث )

 إن مناد نادى الجن  الجنِ  أهل دخل إذا قال وزيادة الحسنى أحسنوا للذين وجل عز اهلل قول
 ويادخلنا  الناار  من وينجنا وجوهنا يبيض ألم قالوا ينجزكموه أن يريد موعدا اهلل عند لكم
 . إليه النظر من إليهم أحب شيئا اهلل أعطاهم ما فواهلل قال الحجاب فيكشف قال ن الج
 :الترمذي تحف  األحوذي بشرح جامع"لعالم  المباركفوري في قال ا ]*[
 . ُهَو اْبُن ِسَناَن الرُّوِميُّ: ِبالتَّْصِغيِر (َعْن ُصَهْيٍب ) 
 ِقَي َشْيٌء َزاِئٌد ِممَّا َوَعَدُه اللَُّه َلُكْم ِمَن النَِّعِم َواْلُحْسَنى َأْي َب (ِإنَّ َلُكْم ِعْنَد اللَِّه َمْوِعًدا ) 
 . َكَذا ِفي النَُّسِخ اْلَحاِضَرِة ِبالتَّْحَتاِنيَِّ  (َوُيَنجِّيَنا ِمَن النَّاِر ) 
]*[ حادي األرواحقال ابن القيم رحمه اهلل تعالى في كتابه : 

 سنى التي هي الجن  دل على إنها أمر آخار مان وراء  لما عطف سبحانه الزيادة على الح
الجن  و قدر زائد عليها و من فسر الزيادة بالمغفرة و الرضوان فهو من لوازم رؤي  الرب 

 .تبار  و تعالى 
اللهم بعلم  كان يدعو بهذا الدعاء  أن النبي ( حديث عمار ابن ياسر في صحيح النسائي)

ا علمت الحياة خيرا لي و توفني إذا علمت الوفاة خيرا الغيب و قدرت  على الخلق أحيني م
في الرضا و الغضب  لحقاللهم و أسأل  خشيت  في الغيب و الشهادة و أسأل  كلم  ا، لي 

و أسأل  القصد في الفقر و الغنى و أسأل  نعيما ال ينفد و قرة عاين ال تنقطاع و أساأل     
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و الشوق إلى  ل  لذة النظر إلى وجه وأسأالرضا بالقضاء و أسأل  برد العيش بعد الموت 
 .لقائ  في غير ضراء مضرة و ال فتن  مضل  اللهم زينا بزين  اإليمان واجعلنا هداة مهتدين

أعلم الناس بما يجيزه الشرع  والنبي  «وأسأل  لذة النظر إلى وجه » قوله : الشاهد 
 .ال محال   واحرص الناس على الخير ، فهو ال يدعو إال بما هو جائز وحاصٌل

 
 ألهل الجن   اهلل تعالى تكليمفصٌل في: 

 
 
ألهل الجن   اهلل تعالى تكليم: 

 
ِإّن اّلِذيَن َيْشَتُروَن ِبَعْهِد الّلِه َوَأْيَماِنِهْم َثَمنًا َقِلياًل ُأْوَلَاِئَ  اَل َخاَلَق َلُهْم ِفي ااَلِخَرِة : )قال تعالى

 [ 00: آل عمران( ]نُظُر ِإَلْيِهْم َيْوَم اْلِقَياَمِ  َواَل ُيَزّكيِهْم َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌمَواَل َي َواَل ُيَكّلُمُهُم الّلُه
ِإّن اّلِذيَن َيْكُتُموَن َمآ َأنَزَل الّلُه ِمَن اْلِكَتاِب َوَيْشَتُروَن ِبِه َثَمنًا َقِلياًل ُأوَلاَاِئَ  َماا   : )قال تعالى

( َيْوَم اْلِقَياَمِ  َواَل ُياَزّكيِهْم َوَلُهاْم َعاَذاٌب َأِلايمٌ     َواَل ُيَكّلُمُهُم الّلُهالّناَر َيْأُكُلوَن ِفي ُبُطوِنِهْم ِإاّل 
 [ 104: البقرة]

سواء و لم يكن في تخصايص   وأعداؤهفلو كان ال يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذل  هم 
يقاال   أنو المعطل  مثل إذ تكليمه لعباده عند الفرعوني   أصالال يكلمهم فائدة  بأنه أعدائه

 . يؤاكلهم و يشاربهم و نحو ذل  تعالى اهلل عما يقولون
} : ، قاال تعاالى    ن ذل  السالم حقيق أم على أهل الجن  ولَِّسنه ُيأسبحانه  خبر اهللأوقد  

 [44: األحزاب ]{ َتِحيَُّتُهْم َيْوَم َيْلَقْوَنُه َسالٌم 
 :تفسيره قال اإلمام ابن كثير رحمه اهلل في  ]*[ 

من : أي{ َتِحيَُّتُهْم } الظاهر أن المراد ا واهلل أعلم ا   { َتِحيَُّتُهْم َيْوَم َيْلَقْوَنُه َسالٌم } : وقوله
َسالٌم َقْوال ِماْن َربٍّ  } : يوم يسلم عليهم كما قال تعالى: أي{ َسالٌم } اهلل تعالى يوم يلقونه 

  [.18:يس]{ َرِحيٍم 
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ما مانكم  : )قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين  عنه عدي بن حاتم رضي اهللحديث )
، فينظر أيمن منه فال يرى إال ما قدَّم مان  سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمانمن أحد إال 

عمله، وينظر أشأم منه فال يرى إال ما قدَّم، وينظر بين يديه فال يرى إال النار تلقاء وجهه، 
 (.فاتقوا النار ولو بِشقِّ تمرة

]*[ حادي األرواحقال ابن القيم رحمه اهلل تعالى في كتابه : 
ذكر التكليم قال البخاري في صاحيحه بااب    أكثرهاالرؤي  تجد في  أحاديث فتأملبالجمل  و

فأفضل نعيم أهال الجنا     أحاديثالرب تبار  و تعالى مع أهل الجن  وساق فيه عدة  كالم
نعيمهاا و   أعلاى لروح الجنا  و   إنكارذل   رفإنكاوتعالى تكليمه لهم  تبار رؤي  وجهه 

 . الذي ما طابت ألهلها إال به و اهلل المستعان أفضله
 

 الجن  وأنها ال تفنى وال تبيد  أبدي فصٌل في : 
 
 الجن  وأنها ال تفنى وال تبيد  أبدي : 

 
 خبر بهأالرسول  أن باالضطرارهذا مما يعلم  
ُدوْا َفِفي اْلَجّنِ  َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت الّسَماَواُت َواألْرُض ِإاّل َماا  َوَأّما اّلِذيَن ُسِع: )قال تعالى 

 [108: هود( ]َعَطآًء َغْيَر َمْجُذوٍذَشآَء َرّبَ  
 .أي مقطوع :  َعَطآًء َغْيَر َمْجُذوٍذ

 :قال اإلمام ابن كثير رحمه اهلل في تفسيره  ]*[
} فمأواهم الجن ، : أي{ َفِفي اْلَجنَِّ  } وهم أتباع الرسل، { ُدوا َوَأمَّا الَِّذيَن ُسِع} : يقول تعالى

َما َداَمِت السََّماَواُت َواألْرُض ِإال َما َشاَء َربَُّ  } ماكثين مقيمين فيها أبدا، : أي{ َخاِلِديَن ِفيَها 
بل هو أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم، ليس أمرا واجبا بذاته، : معنى االستثناء هاهنا{ 

، ولهذا يلهمون التسابيح والتحمياد   [ دائًما]موكول إلى مشيئ  اهلل تعالى، فله المن  عليهم 
 .كما يلهمون النَّفس

هي في حق عصاة الموحدين الذين كانوا في النار، ثام  : وقال الضحا ، والحسن البصري
 . أخرجوا منها
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طوع قاله ابن عباس، ومجاهد، وأبو غير مق: أي {َعَطاًء َغْيَر َمْجُذوٍذ } : وعقب ذل  بقوله
لئال يتوهم متوهم بعد ذكره المشيئ  أن ثم انقطاًعا، أو لبسا، أو شيًئا »العالي  وغير واحد، 

كما بين هنا أن عذاب أهل النار في النار دائما ماردود  . «بل ختم له بالدوام وعدم االنقطاع
[ 100:هود]{ ِإنَّ َربََّ  َفعَّاٌل ِلَما ُيِريُد  }: إلى مشيئته، وأنه بَعْدله وحكمته عذبهم؛ ولهذا قال

، وهناا طياب القلاوب وَثبَّات     [13:األنبياء]{ ال ُيْسَأُل َعمَّا َيْفَعُل َوُهْم ُيْسَأُلوَن } َكَما َقاَل 
 .{ َعَطاًء َغْيَر َمْجُذوٍذ } : المقصود بقوله

 .انتهى .يا أهل الجن ، ُخُلود فال موت، ويا أهل النار، خلود فال موت 
، قاال  ن آاهلل سبحانه و تعالى خلود أهل الجن  بالتأبيد في عدة مواضع من القار  أكدوقد 
 تعالى 

 (  ُأُكُلَها َدآِئٌم ِوِظّلَهاّمَثُل اْلَجّنِ  اّلِتي ُوِعَد اْلُمّتُقوَن َتْجِري ِمن َتْحِتَها األْنَهاُر : )قال تعالى
 [31: الرعد]                                                                               

 :قال اإلمام ابن كثير رحمه اهلل في تفسيره  ]*[
فيها المطاعم والفواكه والمشارب، ال انقطااع لهاا وال   : أي{ ُأُكُلَها َداِئٌم َوِظلَُّها } : وقوله
 .فناء

ياا رساول اهلل،   : ، من حديث ابن عباس في صالة الكسوف، وفيه قالوا وفي الصحيحين
أريات  : أو-إني رأيت الجن  : "رأينا  تناولت شيئا في مقام  هذا، ثم رأينا  َتكْعكعت فقال

 .انتهى ".فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته ألكلتم منه ما بقيت الدنيا-الجن  
َن اَل َياُذوُقو : )قال تعاالى  األولىال يذوقون فيها الموت إال الموت   سبحانه أنهماخبر أو

 [16: الدخان( ]ِفيَها اْلَمْوَت ِإاّل اْلَمْوَتَ  ااُلوَلَى َوَوَقاُهْم َعَذاَب اْلَجِحيِم
 :قال اإلمام ابن كثير رحمه اهلل في تفسيره  ]*[

هذا استثناء يؤكد النفي، فإنه اساتثناء  { ال َيُذوُقوَن ِفيَها اْلَمْوَت ِإال اْلَمْوَتَ  األوَلى } : وقوله
أنهم ال يذوقون فيها الموت أبًدا، كما ثبت في الصاحيحين أن رساول اهلل    :منقطع ومعناه

يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيوقف بين الجن  والنار ثم : "صلى اهلل عليه وسلم قال
 .انتهى  "يا أهل الجن  خلود فال موت، ويا أهل النار خلود فال موت: يذبح، ثم يقال
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سمع  مسمعا وفاي  صيرة وأْمِعِن النظر فيه واجعل له من بعين البوتأمل في الحديث اآلتي 
 .  ، ودرر الفرائد غرر الفوائد  بما فيه من قلب  موِقعًا عسى اهلل أن ينفع

كهيئ  كبٍش أملح فينادي يؤتى بالموت  :قال  أن النبي ( حديث أبي سعيد في الصحيحين)
ل تعرفون هذا ؟ فيقولون نعم هاذا  ه فيشرئبون وينظرون فيقول   ! يا أهل الجن    :  مناٍد

هال   فيشرئبون وينظارون فيقاول     ! يا أهل النار   :  يناديثم  الموت وكلهم قد رآه ، 
ياا أهال الجنا     : ثم يقول فيذبح  تعرفون هذا ؟ فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه ، 

ْنِذْرُهْم َيْوَم اْلَحْساَرِة ِإْذ  َوَأ: )تعالى خلوٌد فال موت ثم قرأ قوله خلوٌد فال موت ويا أهل النار 
   . [30: اآلي  -مريم : سورة( ]ُقِضَي األْمُر َوُهْم ِفي َغْفَلٍ  َوُهْم اَل ُيْؤِمُنوَن

ينادي مناد  :قال  أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث ) 
وإن لكم أن تشبوا فال  تموتوا أبدا وإن لكم أن تحيوا فالإن لكم أن تصحوا فال تسقموا أبدا 

َوِتْلاَ  اْلَجّناُ  اّلِتاَي    : )تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فال تبأسوا أبدا فذل  قوله عز وجل
 [01: الزخرف( ]ُأوِرْثُتُموَها ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن

 
 الجن  تتكلم فصٌل في : 

 
 الجن  تتكلم : 

 
  : تحاجت النار و الجن  فقالت النار : قال  أن النبي ( حديث أبي هريرة في الصحيحين)

فما لي ال يدخلني إال ضاعفاء النااس و     : أوثرت بالمتكبرين و المتجبرين و قالت الجن  
إنما أنت رحمتي أرحم ب  من أشاء من عباادي و    : فقال اهلل عز و جل للجن    سقطهم ؟
ء من عبادي و لكل منكما ملؤها فأما الناار  إنما أنت عذابي أعذب ب  من أشا  : قال للنار 

قط فهنال  تمتلئ و ينزوي بعضها إلاى   قٍط  : فال تمتلئ حتى يضع اهلل قدمه عليها فتقول 
   . بعض فال يظلم اهلل من خلقه أحدا و أما الجن  فإن اهلل ينشئ لها خلقا 

 
 والسن   صفات من يستحقُّ الجن  في القرآن فصٌل في: 
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 والسن   يستحقُّ الجن  في القرآن صفات من: 

 
 :الذين آمنوا وعملوا الصالحات ( 1)

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
َوَبشِِّر الَِّذين آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاِت َأنَّ َلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اأَلْنَهااُر  }: قال تعالى 
ْا ِمْنَها ِمن َثَمَرٍة رِّْزقًا َقاُلوْا َهَذا الَِّذي ُرِزْقَنا ِمن َقْبُل َوُأُتوْا ِبِه ُمَتَشاِبهًا َوَلُهْم ِفيَهاا  ُكلََّما ُرِزُقو

 [11:  البقرة ]{  َأْزَواٌج مَُّطهََّرٌة َوُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن
وا اأَلْعَماَل الصَّاِلَحَ  ، َأنَّ َلُهْم ِعْنَدُه فاي  وُيَبشُِّر اهلُل َتَعالى الِذيَن آَمُنوا ِباهلِل َوَرُسوِلِه ، َوَعِمُل

اآلِخَرِة َجنَّاٍت َتْجِري اأَلْنَهاُر في َجَنَباِتَها ، َوَلُهْم ِفيها َأْزواٌج ُمَطهَّارٌة ِماَن الادََّنِس َواأَلذى    
ُم الثَِّماُر في الَجنَّاِ  َفَيُظنُّاوَن   َوَتْأِتيِه. . َواآلثاِم ومَساِوِئ اأَلْخاَلِق ، َكالَََكْيِد والَمْكِر والَخِديَعِ  

َأْو َأنََّها ِمَن الثَِّماِر الِتي َأَتْتُهْم َقْبَل ذِلَ  ِفي الَجنَّاِ  ،  ) َأنََّها ِمَن الثَِّماِر الِتي َعَرُفوَها في الدُّنيا 
َوُكلََّما ُرِزُقوا ِمْنها َثَمَرًة َقااُلوا  . ( َوَتْخَتلُف َعْنَها َطْعمًا َمَع َأنََّها ُتْشِبُهَها ِفي َشْكِلها َوَمْنَظِرَها 

والِذيَن آَمُنوا ِإيَمانًا َصاِدقًا . هذا َما ُوِعْدنا ِبِه في الدُّنيا َجَزاًء َعَلى اإِليَمان َوالَعَمِل الصَّاِلِح : 
 .ا َوال َيُحوُلوَن َعْنها ، َوَعمُلوا َعَماًل َصاِلحًا َيْبَقْوَو في الَجنَِّ  َخاِلديَن أبدًا ، اَل َيُموُتوَن ِفيه

 ]{ َوالَِّذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاِت ُأوَلِئَ  َأْصَحاُب اْلَجنَِّ  ُهْم ِفيَهاا َخاِلاُدونَ  }: وقال تعالى 
 [ 81:  البقرة

ُوا الَواِجَباِت ، وانَتَهوا َأمَّا الِذيَن آَمُنوا ِباهلِل َوِبالَيوِم اآلِخِر ، َوَعِمُلوا اأَلْعَماَل الصَّاِلَحاِت ، َفَأدَّ
َفُدُخوُل الَجنَِّ  َمُنوٌط ِباإِليَمااِن  ». َعِن الَمَعاِصي َفهُؤالِء ُهْم َأْصَحاُب الَجنَِّ  َيْخُلُدوَن ِفيها َأَبدًا 

 . «الصَِّحيِح ، َوالَعَمِل الصَّاِلِح َمعًا
اِت َوَأَقاُموْا الصَّاَلَة َوآَتُوْا الزََّكاَة َلُهْم َأْجاُرُهْم  ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّاِلَح}: وقال تعالى 

 [100:  البقرة] { ِعنَد َربِِّهْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن
، َوَعااِمِلي   َيْمَدُح اهلُل َتَعاَلى الُمْؤِمنِيَن الُمَصدِِّقيَن ِبَما َجاَءُهْم ِمْن َربِِّهْم ، الُمِقيِميَن الصَّااَلةَ 

 ُهْم الصَّاِلَحاِت َوالُمَزكِّيَن ، َوُيْخبُر َعْنُهْم أنَُّه َيْحَفُظ َلُهْم َأْجَرُهْم ، َوَأنَُّهْم اَل َخْوَف َعَليِهْم ، َواَل
 .َيْحَزُنوَن َعَلى َما َفاَتُهْم ِفي الدُّنيا 
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َحاِت َفُياَوفِّيِهْم ُأُجاوَرُهْم َوالّلاُه اَل ُيِحابُّ     َوَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوْا الصَّاالِ }: وقال تعالى  
 [10:  عمران ]{ الظَّاِلِميَن

اِلِهْم َوأمَّا الُمْهَتُدوَن الِذيَن آَمُنوا ِباهلِل َوَعِمُلوا اأَلْعَماَل الصَّاِلَحَ  َفُيِثيُبُهْم َثَوابًا َواِفيًا َعَلى َأْعَما 
َوِفي اآلِخَرِة ِبالُخُلوِد ِفاي َجنَِّتاِه ، َواهلُل ال ُيِحابُّ الظَّااِلِميَن      ، ِفي الدُّنيا ِبالنَّْصِر والظََّفِر ،

 .الُمَتَجاِوِزيَن ِلُحُدوِدِه ، َواَل َيْرَفُع َلُهْم َقْدرًا 
اُر َوالَِّذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاِت َسُنْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اأَلْنَها }: وقال تعالى  

 [10:  النساء ]{ َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا لَُّهْم ِفيَها َأْزَواٌج مَُّطهََّرٌة َوُنْدِخُلُهْم ِظالًّ َظِلياًل
َوالِذيَن َصدَُّقوا ِبَما َجاَءُهْم ِمْن َربِِّهْم ، َوَعِمُلوا اأَلْعَماَل الصَّاِلَحَ  ، َفإنَّ اهلَل َساُيِثيُبُهْم َعَلاى   

َمِلِهُم الصَّاِلُح ، ِبإْدَخاِلِهُم الَجنََّ  الِتي َتْجِري ِفي َأْرِضَها اأَلْنَهاُر ، َوَيْبُقاوَن ِفيَهاا   إيَماِنِهْم َوَع
َخاِلِديَن َأَبدًا ، اَل َيُحوُلوَن َعْنَها َواَل َيُزوُلوَن ، َوَلُهْم ِفيَهاا َأْزَواٌج ُمَطهَّاَرٌة ، ِماَن الَحاْيِض     

اَلِق الَرِذيَلِ  ، َوالصَِّفاِت النَّاِقَص  ، َوُيدِخُلُهْم ِفي ِظلٍّ َواِرٍف َكِثيٍف اَل َوالدََّنِس َواأَلَذى ، َواأَلْخ
 .َحرَّ ِفيِه َواَل َقرَّ 

َوالَِّذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاِت َسُنْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اأَلْنَهااُر  }: وقال تعالى  
 [111:  النساء ]{ َأَبًدا َوْعَد الّلِه َحقًّا َوَمْن َأْصَدُق ِمَن الّلِه ِقياًلَخاِلِديَن ِفيَها 

اَل َبْعَد َأْن َبيََّن اهلُل َتَعاَلى َحاِل َأْتَباِع الشَّْيَطاِن ، َثَنى َبَبَياِن َحاِل الُمْؤِمِنيَن السُّاَعَداِء ، الاِذيَن   
َيْمَتِثُلوَن أَلْمِرِه ، َوَما َلُهْم ِمَن الَكَراَمِ  التَّامَِّ  َيْوَم الِقَياَمِ  ،  َيْسَتِجيُبوَن ِلَدْعَوِة الشَّْيَطاِن ، َواَل

إنَّ الِذيَن آَمُنوا َوَصدََّقْت ُقُلوُبُهْم ، َوَعِمَلْت َجَواِرُحُهْم ِبَما ُأِمُروا ِبِه ِمَن الَخْيَراِت : َفَقاَل َتَعاَلى 
ُمْنَكَراِت ، َسُيْدِخُلُهْم َربُُّهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِفيها اأَلْنَهاُر ، َوَيُكوُنوَن ، َوَتَرُكوا َما ُنُهوا َعْنُه ِمَن ال

 َخاِلِديَن ِفيَها َأَبدًا ، َوُهَو َوْعٌد َحقٌّ ِمَن اهلِل ، َواهلُل ُهَو الَقاِدُر َعَلى َأْن ُيْعِطَي َما َوَعَد ِبَفْضاِلهِ 
 .ِمَن اهلِل  َوُجوِدِه ، َوَلْيَس أَحٌد أْصَدَق َقْواًل

َفَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاِت َفُيَوفِّيِهْم ُأُجوَرُهْم َوَيزيُدُهم مِّان َفْضاِلِه   }: وقال تعالى  
ّلِه َوِليًّاا َواَل  َوَأمَّا الَِّذيَن اْسَتنَكُفوْا َواْسَتْكَبُروْا َفُيَعذُِّبُهْم َعَذاًبا َأُليًما َواَل َيِجُدوَن َلُهم مِّن ُدوِن ال

 [103:  النساء ]{ َنِصيًرا
أمَّا الِذيَن آَمُنوا ، َوَعِمُلوا اأَلْعَماَل الصَّاِلَحاِت ، َفَيْجِزيِهْم َربُُّهْم َثَواَب َأْعَمااِلِهُم الصَّااِلَحِ  ،   

َبُروا َعْن َطاَعِ  اهلِل ، َواْمَتَنُعوا َوأمَّا الِذيَن اْسَتْك. َوَيِزيُدُهْم ِمْن َفْضِلِه َوِإْحَساِنِه َوَسَعِ  َرْحَمِتِه 
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ْضِل َعْن ِعَباَدِتِه ، َفُيَعذُِّبُهْم َعَذابًا َأِليمًا ، َفُهَو َتَعاَلى ُيَجاِزي الُمْحِسَن َعَلى ِإْحَساِنِه ِبالَعْدِل َوالَف
َيِلي ُأُموَرُهْم َوُياَدبُِّرها ، َواَل   َوَلْن َيِجُدوا َلُهْم َولّيًا. ، َوُيجاِزي الُمِسيَء َعَلى ِإَساَءِتِه ِبالَعْدِل 
 .َناِصرًا َيْنُصُرُهْم ِمْن َعَذاِب اهلِل َوَبأِسِه 

ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َيْهِديِهْم َربُُّهْم ِبِإيَماِنِهْم َتْجِري ِمْن َتْحاِتِهُم  ):وقال تعالى  
َدْعَواُهْم ِفيَها ُسْبَحاَنَ  اللَُّهمَّ َوَتِحيَُّتُهْم ِفيَها َسَلاٌم َوَآِخُر َدْعَواُهْم َأِن  * اْلَأْنَهاُر ِفي َجنَّاِت النَِّعيِم
 [10،  0يونس( ]اْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَن

اَدُهْم َذِلَ  ِإيَمانًا َوَيِقينًا َأمَّا الِذيَن آَمُنوا ِبَربِِّهْم َواتََّقْوُه ، َوَتَبصَُّروا ِبَما َخَلَق اهلُل ِفي الَكْوِن ، َفَز
، َوَعِمُلوا َما َأَمَرُهْم ِبِه َربُُّهْم ِمْن َصاِلَحاِت اأَلْعَماِل ، َفِإنَّ ِإيَمااَنُهْم َوَأْعَمااَلُهُم الصَّااِلَحاِت    

ِبَها َربُُّهْم ، َوِهَي َجنَّاُ   َسَتُكوُن َلُهْم ُنورًا َيْهِديِهْم َيْوَم الِقَياَمِ  ِإَلى َطِريِق الَجنَِّ  الِتي َوَعَدُهْم 
 .ِرفٍه َوَنِعيٍم َتْجِري اأَلْنَهاُر ِفي َجَنَباِتَها 

. َأْي َتْقِديسًا َوَتْنِزيهًا َلَ  َياا َربِّ  ( ُسْبَحاَنَ  الَّلُهمَّ ) َيْبَدُؤوَن ُكلَّ ُدَعاٍء َوَثَناٍء َعَلى اهلِل ِبَكِلَمِ  
َوِهَي َتُدلُّ َعَلى السَّاَلَمِ  ِمْن ُكلِّ َمْكُروٍه ، َوُتَحيِّيِهُم الَماَلِئَكاُ   ( َسالٌم  )َوُيِجيُبُهْم َربُُّهْم ِبَكِلَمِ  

، َوُيَحيِّي َبْعُضُهْم َبْعضًا ِبَكِلَمِ  َساَلٍم ، َكَما َقاَل ( َساَلٌم َعَلْيُكْم ِطْبُتْم َفاْدُخُلوَها َخاِلِديَن ) ِبَقْوِلِهْم 
َوِفي آِخِر ُكلِّ َحاٍل ِمْن َأْحَواِلِهْم ، { الَّ َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغوًا ِإالَّ َساَلمًا } : ى َتَعاَلى ِفي آَيٍ  ُأْخَر

الَحْماُد هلِل  : ) ِمْن ُدَعاٍء ُيَناُجوَن ِبِه َربَُّهْم ، َأْو َمْطَلٍب َيْطُلُبوَنُه ِمْن ِإْحَساِنِه َوَكَرِمِه َيُقوُلاوَن  
 (َربِّ الَعاَلِميَن 

 :فقون في سبيل اهلل المن( 1)
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

َوَمَثُل الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمَواَلُهُم اْبِتَغاَء َمْرَضاِة اللَِّه َوَتْثِبيًتا ِمْن َأْنُفِسِهْم َكَمَثِل َجنَّاٍ   ) :قال تعالى 
( َلْم ُيِصْبَها َواِبٌل َفَطلٌّ َواللَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصايرٌ  ِبَرْبَوٍة َأَصاَبَها َواِبٌل َفَآَتْت ُأُكَلَها ِضْعَفْيِن َفِإْن

 [161: البقرة]
 أّما الُمْؤِمُنوَن الِذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمَواَلُهم َطَلبًا ِلَمْرَضاِة اهلِل َعْنُهْم ، َوُهْم ُمَتَحقُِّقاوَن ِماْن َأنَّ اهلل  

ِبَرْبَوٍة ُمْرَتِفَعٍ  َعاِن اأَلْرِض ، َفَأَصااَبَها   ( َجنٍَّ  ) َثِل ُبْسَتاٍن َسَيْجِزيِهْم َعَلى َذِلَ  ، َفَمَثُلُهْم َكَم
َأْو ِضْعَفيِن ِممَّا َكاَنَت ) ، َفَأْثَمَرْت ِضْعَفْيِن ِممَّا َأْثَمَرْتُه َغْيُرها ِمَن الِجَناِن ( َواِبٌل ) َمَطٌر َشِديٌد 
َطُر الشَِّديُد ، أَصاَبَها َمَطٌر َخِفيٌف َيْكِفيهاا ِلَجاْوَدِة ُتْرَبِتهاا ،    َفإْن َلْم ُيِصْبَها الَم( ُتْثِمُرُه َقْباًل 
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َوَكَذِلَ  َعَمُل الُمْؤِمِن ال َيُبوُر أبادًا ، َباْل َيَتَقبَُّلاُه اهلُل    . َوُحْسِن َمْوِقِعها ، َفِهي اَل ُتْمِحُل َأَبدًا 
 .َوُيَكثَِّرُه َوُيَنمِّيِه 

َوَكَذِلَ  اإِلْنَساُن الَجَواُد الَبرُّ إْن أَصاَبُه َخْيٌر َكثيٌر َأْغَدَق َوَوسََّع ِفاي  : ُهَو  َوَقْد َيُكوُن الَمْعَنى) 
 ( .اإِلْنَفاِق ، َوإْن َأَصاَبُه َخْيٌر َقليٌل َأْنَفَق ِبَقَدِرِه ، َفَخْيُرُه َداِئٌم ، َوِبرُُّه اَل َيْنَقِطُع 

 .َماِل الِعَباِد َواهلُل ال َيْخَفى َعَليِه َشْيٌء ِمْن أْع
 :المتقون ( 3)

 ـــ ـــ ـــ ـــ ــ
َلُهْم  *ُقْل َأَذِلَ  َخْيٌر َأْم َجنَُّ  اْلُخْلِد الَِّتي ُوِعَد اْلُمتَُّقوَن َكاَنْت َلُهْم َجَزاًء َوَمِصيًرا ) :قال تعالى 

 [16، 11/لفرقانا( ]ِفيَها َما َيَشاُءوَن َخاِلِديَن َكاَن َعَلى َربَِّ  َوْعًدا َمْسُئوًلا
َأَهَذا الَِّذي َوَصْفَناُه َلَ  ِمْن َحاِل اأَلْشِقَياِء ، اّلِذيَن ُيْحَشاروَن  : ُقْل َيا ُمَحمَّد ِلَهُؤاَلِء الُمَكذِِّبيْن 

َضايَِّقٍ   َعَلى ُوُجوِهِهم إلى َجَهنََّم ، َفَتَتَلقَّاُهْم ِبوِجٍه َعُبوٍس َوَتَغيٍُّظ َوَزِفير ، َوُيْلُقوَن في َأَماِكَن 
َأِذِلَ  َخيٌر أْم جنَّ  الُخلِد . . . ِمْنها ُمْقرَِّنين ، ال َيْسِتِطيُعوَن َحَراكًا َواَل اْستنَصارًا ِممَّا ُهم ِفيِه 

الَِّّتي َوَعَد اهلُل ِبها ِعَباَده الُمتَِّقين ، َوَأَعدَّها َلُهم ِلتَُِكوَن َلُهم َجزاًء َومِصيرًا َعلى َما َأَطااُعوا  
 هم ِفي الدُّنيا؟َربَّ

َوَلُهم ِفي الَجنَِّ  َما َيْشَتُهوَن ِمَن المآِكِل ، َواْلَمَشاِرِب ، َوالَماَلِبِس ، َوالَمَساِكِن ، َوالَمَنااِظِر ،  
ْبُغوَن َوَغْيِر َذِلَ  ِممَّا اَل َعْيٌن َرأْت َواَل ُأذٌن َسِمَعْت ، َوُهْم ِفي َذِلَ  َخاِلُدوَن َأَبدًا َسرَمدًا ، َواَل َي

ْيِهْم َعمَّا ُهْم ِفيِه َتَحوُّاًل َواَل َزَوااًل ، َوَهَذا ُكلُّه ِمن َفْضِل اهلل ، َتَفضَّل ِبِه َعَلْيِهِم ، َوَأْحَسن ِبِه ِإَل
 .، َوُهَو َوْعٌد ِمْن اهلِل َواِجٌب الُوُقوِع ، َواَل ُبدَّ ِمْن َأْن َيَقَع 

ي ُوِعَد اْلُمتَُّقوَن َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلَأْنَهاُر ُأُكُلَها َداِئٌم َوِظلَُّها ِتْلاَ   َمَثُل اْلَجنَِّ  الَِّت):وقال تعالى 
 [ 31: الرعد(  ] ُعْقَبى الَِّذيَن اتََّقْوا َوُعْقَبى اْلَكاِفِريَن النَّاُر

ِري اأَلْنَهاُر ِفي َأْرَجاِئَها َوَجَواِنِبَهاا  ِصَفُ  الَجنَِّ  الِتي َوَعَد اهلُل ِبَها الُمتَِّقيَن ، َوَنَعَتَها ، َأنََّها َتْج
ا ، َوَحْيُث َشاَء َأْهُلَها ُيَفجُِّروَنَها َتْفجِّيرًا ، ِفيَها الَفَواِكُه َوالَمَطاِعُم َوالَمَشاِرُب ، اَل اْنِقَطاَع َلَها 

َوَهِذِه الَجنَُّ  الَتي َتَقدََّمْت ِصَفُتَها ، .  ، َوِظلَُّها َداِئٌم اَل َيْنَكِمُش َواَل َيُزوُل( ُأُكُلها َداِئٌم)َواَل َفَناَء 
، َأمَّا الَكاِفُروَن َفُعْقَباُهْم َوَمِصيُرُهُم النَّااُر  ( ُعْقَبى الِذيَن اتََّقوا ) ِهَي َجَزاُء الُمتَِّقيَن ِعْنَد َربِِّهْم 

 .َواَل َيْسَتِوي َأْصَحاُب الَجنَِّ  َوَأْصَحاُب النَّاِر . 
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َوِقيَل ِللَِّذيَن اتََّقْوا َماَذا َأْنَزَل َربُُّكْم َقاُلوا َخْيًرا ِللَِّذيَن َأْحَسُنوا ِفي َهاِذِه الادُّْنَيا   ): وقال تعالى 
َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلوَنَها َتْجِري ِماْن َتْحِتَهاا   ( 30)َحَسَنٌ  َوَلَداُر اْلَآِخَرِة َخْيٌر َوَلِنْعَم َداُر اْلُمتَِّقيَن 

الَِّذيَن َتَتَوفَّاُهُم اْلَمَلاِئَكُ  َطيِِّبايَن  ( 31)ُر َلُهْم ِفيَها َما َيَشاُءوَن َكَذِلَ  َيْجِزي اللَُّه اْلُمتَِّقيَن اْلَأْنَها
 [31: 30/النحل(  ]31)َيُقوُلوَن َسَلاٌم َعَلْيُكُم اْدُخُلوا اْلَجنََّ  ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن 

َماَذا َأْنَزَل َربُُّكْم َعَلى َرُسوِلِه؟ َقاُلوا : الُمْؤِمِنيَن السَُّعَداِء ، َفِإَذا ِقيَل َلُهْم  َوُيْخِبُر اهلُل َتَعاَلى َعِن
 .َأْنَزَل الُقْرآَن ، ِفيِه َخْيٌر َوَرْحَمٌ  ، َوَبَرَكٌ  ِلَمِن اتََّبَعُه ، َوآَمَن ِبِه : 

َمْن َأْحَسَن : الُمْؤِمِنيَن َفيَما َأْنَزَلُه َعَلى َرُسوِلِه ، َفَقاَل  ُثمَّ ُيْخِبُر اهلُل َتَعاَلى َعمَّا َوَعَد ِبِه ِعَباَدُه
َأْحَساَن اهلُل  . . َعَمَلُه ِفي الدُّْنَيا ، َفآَمَن ِباهلِل َوَرُسوِلِه ، َوَأَمَر ِبالَمْعُروِف َوَنَهى َعِن الُمْنَكاِر  

َخْيٌر ِمَن الدُّنيا الَفاِنَيِ  ، َوالَجَزاُء ِفيَهاا َأَتامُّ ِماَن     َوِإنَّ َداَر اآلِخَرِة. ِإَلْيِه ِفي الدُّنيا َواآلِخَرِة 
 .الَجَزاِء ِفي الدُّْنَيا ، َوَنِعَمْت َداُر اآلِخَرِة َدارًا ِللُمتَِّقيَن 

، (  َعاْدنٍ ) َوالدَّاُر الِتي َوَعَد اهلُل ِبَها الُمتَِّقيَن ِمْن ِعَباِدِه ِفي اآلِخَرِة ِهاَي َجنَّااُت ُمَقااٍم      
َبْيَن َأْشَجاِرَها َوُقُصوِرَها ، َوَلُهْم ِفيَها َما ( ِمْن َتْحِتَها ) َيْدُخُلوَنَها ، َتْجِري ِفي َأْرِضَها اأَلْنَهاُر 

 .َيْطُلُبوَن َوَيْشَتُهوَن ، َوَكَذِلَ  َيْجِزي اهلُل ُكلَّ َمْن آَمَن ِبِه َواتََّقاُه ، َوَأْحَسَن َعَمَلُه 
َتَعاَلى َعْن َحاِل الُمْؤِمِنيَن الَقاِئِميَن ِبَجِميِع َما َأَمَر اهلُل ِبِه ، َوالُمْنَتِهيَن َعْن َجِمياِع   َوُيْخِبُر اهلُل

: ِحيَن َتْحُضُرُهُم الَماَلِئَكُ  ِلَقْبِض َأْرَواِحِهْم ِعْنَد اْحِتَضاِرِهْم ، َفَقااَل  ( الطَّيِِّبيَن ) َما َنَهى َعْنُه 
، ُمْخِلُصوَن ِمَن الشِّْرِ  َوالدَّْنِس ، َوالسُّاْوِء ، َوِإنَّ الَماَلِئَكاَ  ُتَسالُِّم َعَلاْيِهم ،      ِإنَُّهْم َطيُِّبوَن

 .َوُتَبشُِّرُهْم ِبالَجنَِّ  ، َجَزاًء َلُهْم َعَلى ِإيَماِنِهْم ِبَربِِّهْم ، َوَعَلى َأْعَماِلِهم الصَّاِلَحِ  
( 31)َهَذا َما ُتوَعُدوَن ِلُكلِّ َأوَّاٍب َحِفيٍظ ( 31)ْلُمتَِّقيَن َغْيَر َبِعيٍد َوُأْزِلَفِت اْلَجنَُّ  ِل):وقال تعالى 

َلُهْم ( 34)اْدُخُلوَها ِبَسَلاٍم َذِلَ  َيْوُم اْلُخُلوِد ( 33)َمْن َخِشَي الرَّْحَمَن ِباْلَغْيِب َوَجاَء ِبَقْلٍب ُمِنيٍب 
 [31 :31ق ] ( 31)َما َيَشاُءوَن ِفيَها َوَلَدْيَنا َمِزيٌد 

َوُأدِنَيِت الَجنَُّ  ِمَن الُمتَِّقين ، الِذين آَمُنوا ِبَربِِّهم َوَخاُفوُه ، َواْجَتَنُبوا َمَعاِصَيه ، َحتَّى أْصَبَحْت 
على مرآى الِعيِن ِمْنُهم ، َوَذِلَ  ِلَتْطَمِئنَّ ُقُلوُبهم ، َوُهْم َيَرْوَن فيها َما ُأِعدَّ َلُهْم ِمْن َلُهْم ِماْن  

 .ِعيٍم ال َنَفاَذ َلُه َن
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َهذا ُهَو النَِّعيُم الِذي َوَعَدُكم  -َيُقوُلُه الرَّبُّ َتَعالى أْو َيُقوُله الَماَلِئَكُ  األْطَهاُر  -َوُيَقاَل لْلُمتَِّقيَن 
ى ِلُكلِّ ِرجَّاٍع َثاوَّاٍب  ِبِه َربُُّكْم على ألسنِ  ُرُسِلِه الِكَراِم ، َوَجاَءْت ِبِه ُكُتُبُه ، َوَقْد أَعدَُّه اهلُل َتَعال

 .إلى َربِِّه ، ُمْقلٍع َعْن َمَعاِصيِه ، َرجَّاٍع إلى اهلِل بالتَّوَبِ  
َمْن َخاَف اهلَل في ِسرِِّه في الَوْقِت الِذي َلْم َيُكْن أَحٌد َيَراُه َغيَر اهلِل ، َوَجاء اهلَل َياوَم الِقَياماِ    

 .ِبَقْلِب ُمِنيٍب َخاِضٍع َلُه 
اْدُخُلوا الَجنََّ  َساِلِميَن ِمَن الَعَذاِب َوالُهُماوِم َوالَخاوِف ،   : اُل لهؤالِء األبراِر الُمَكرَِّميَن َوُيَق 

واْطَمِئنُّوا َوَقرُّوا َعينًا َفَهذا َيْوُم الُخُلوِد في هذا النَِّعيِم ، َفُهو َداِئٌم َعَليُكم اَل َتُحوُلوَن َعْنُه َوال 
 .ُتْم ِمْنُه ُتْخَرُجوَن َتُزوُلوَن ، َواَل َأْن

َوَلُهم فيها َما َيْطُلُبوَن َوَما َيْشَتُهوَن ، ُثمَّ َيِزيُدُهْم ِمْن َفْضِلِه َفْوَق َما َسألوا ممَّا لْم َيْخُطْر َلُهْم 
 .َعَلى َباٍل 

 :من أتى اهلل بقلب سليم ( 4)
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

:  الشاعراء ( ]80)ِإلَّا َمْن َأَتى اللََّه ِبَقْلٍب َسِليٍم ( 88)َفُع َماٌل َوَلا َبُنوَن َيْوَم َلا َيْن :قال تعالى 
88 ،80] 

وفي َيوِم الِقيامِ  ، يوَم ُيْبَعُث الَخالِئُق ، ال َيِقي الَمرَء مْن عذاِب اهلِل ماُلُه ، ولِو اْفَتَدى ِبِمْلِء 
 .أَحٌد ِمْن َخْلِق اهلِل  األْرِض ًذَهبًا ، وال َيْنَفُعُه بُنوُه ، وال

وال َيْنَفُعُه في َذلَ  اليوم ِإالَّ إيَماُنه ، َوَعَمُلُه الصَّاِلُح ، وَأْن يْأِتَي اهلَل ربَُّه بقْلٍب سليٍم ، ُمَبارٍَّإ  
إيَمانًا  من الشِّْرِ  والدََّنِس ، والَخَطايا ، وَقْد َأْخَلَص اإِليماَن هلِل ، وأْخَلَص الَعِقيَدَة َلُه ، وآَمَن

صادقًا أنه ال ِإلَه إال اهلل وْحَدُه ال َشِريَ  َلُه ، وأنَّ السَّاَعَ  آتيٌ  ال َرْيَب ِفيها ، وأنَّ َيْبَعُث َمْن 
 .في الُقُبوِر 

 :اليقين باآلخرة والعمل لها ( 1)
  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

ِإنِّي َظَنْناُت َأنِّاي   ( 10)ِبَيِميِنِه َفَيُقوُل َهاُؤُم اْقَرُءوا ِكَتاِبَيْه  َفَأمَّا َمْن ُأوِتَي ِكَتاَبُه :قال تعالى 
( 13)ُقُطوُفَها َداِنَيٌ  ( 11)ِفي َجنٍَّ  َعاِلَيٍ  ( 11)َفُهَو ِفي ِعيَشٍ  َراِضَيٍ  ( 10)ُمَلاٍق ِحَساِبَيْه 

 [14-10/الحاق (  ]14)اْلَخاِلَيِ   ُكُلوا َواْشَرُبوا َهِنيًئا ِبَما َأْسَلْفُتْم ِفي اْلَأيَّاِم
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 َوُيْعَطى النَّاُس ُصُحَف َأْعَماِلِهْم ، َفَمْن َتَناَوَل َصِحيَفَ  َعَمِلِه ِبيِمِيِنِه َفَيُقوُل َفِرحًا َمْسُرورًا ِلُكالِّ 
َأنَّ َماا ِفيَهاا َخياٌر     َهِذِه ِهَي َصِحيَفُ  َأْعَماِلي ، ُخُذوَها َفاْقَرُؤوَها ، أَلنَُّه َيْعَلامُ : َمْن َيْلَقاُه 

 .َوَحَسَناٌت ، أَلنَُّه ِممَّْن َبدََّل اهلُل َسيَِّئاِتِهْم َحَسَناٍت 
ًا َقْدَر َما ِإنَِّني ُكْنُت ِفي الدُّْنَيا َأْعَتِقُد َيِقينًا ِبَأنَِّني َسْأَحاَسُب َأَماَم اهلِل ِفي َهَذا الَيْوِم ، َفَعِمْلُت َخْير

ُأَؤمُِّل َأْن ُيَحاِسَبِني اهلُل َعَلى َأْعَماِلي ِحَسابًا َيِسيرًا ، َوَقْد َصَدَق َما اْعَتَقْدُت  اْسَتَطْعُت ، َوُكْنُت
 .َفُهَو َيِعيُش ِعيَشً  َراِضَيً  َخاِلَيً  ِمَن الُهُموِم واأَلْكَداِر .َوَما َتَوقَّْعُت ، َفَكاَن ِحَساِبي َيِسيرًا 

ِفيَهاا َأْشاَجاٌر   . الدََّرَجاِت ، ِفيَها الُخْضَرُة َوالِمَياُه َوالظَّاَلُل الَواِرَفُ  ِفي َجنٍَّ  َرِفيَعِ  الَمَكاِن و
 .ِثَماُرَها َداِنَيٌ  ِممَّْن ُيِريُدوَن َقْطَفَها ، َفَيْأُخُذوَنَها ِبُدوِن َعَناٍء 

 :الوفاء النذور والخوف من يوم الحساب ( 6)
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

َوُيْطِعُموَن الطََّعااَم َعَلاى   ( 0)ُيوُفوَن ِبالنَّْذِر َوَيَخاُفوَن َيْوًما َكاَن َشرُُّه ُمْسَتِطيًرا ): قال تعالى 
( 0)ُكوًرا ِإنََّما ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَِّه َلا ُنِريُد ِمْنُكْم َجَزاًء َوَلا ُشا ( 8)ُحبِِّه ِمْسِكيًنا َوَيِتيًما َوَأِسيًرا 

َفَوَقاُهُم اللَُّه َشرَّ َذِلَ  اْلَيْوِم َوَلقَّااُهْم َنْضاَرًة   ( 10)ِإنَّا َنَخاُف ِمْن َربَِّنا َيْوًما َعُبوًسا َقْمَطِريًرا 
َن ُمتَِّكِئيَن ِفيَها َعَلى اْلَأَراِئِ  َلا َياَروْ ( 11)َوَجَزاُهْم ِبَما َصَبُروا َجنًَّ  َوَحِريًرا ( 11)َوُسُروًرا 

َوُيَطااُف  ( 14)َوَداِنَيً  َعَلْيِهْم ِظَلاُلَها َوُذلَِّلْت ُقُطوُفَها َتاْذِليًلا  ( 13)ِفيَها َشْمًسا َوَلا َزْمَهِريًرا 
( 16)َقَواِريَر ِمْن ِفضٍَّ  َقدَُّروَها َتْقاِديًرا  ( 11)َعَلْيِهْم ِبَآِنَيٍ  ِمْن ِفضٍَّ  َوَأْكَواٍب َكاَنْت َقَواِريَر 

َوَيُطاوُف  ( 18)َعْيًنا ِفيَها ُتَسمَّى َسْلَساِبيًلا  ( 10)ْوَن ِفيَها َكْأًسا َكاَن ِمَزاُجَها َزْنَجِبيًلا َوُيْسَق
َوِإَذا َرَأْيَت َثمَّ َرَأْياَت َنِعيًماا   ( 10)َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن ُمَخلَُّدوَن ِإَذا َرَأْيَتُهْم َحِسْبَتُهْم ُلْؤُلًؤا َمْنُثوًرا 

َعاِلَيُهْم ِثَياُب ُسْنُدٍس ُخْضٌر َوِإْسَتْبَرٌق َوُحلُّوا َأَساِوَر ِمْن ِفضَّاٍ  َوَساَقاُهْم   ( 10)ًرا َوُمْلًكا َكِبي
: اإلنساان (  ]11)ِإنَّ َهَذا َكاَن َلُكْم َجَزاًء َوَكاَن َسْعُيُكْم َمْشاُكوًرا  ( 11)َربُُّهْم َشَراًبا َطُهوًرا 

0-13] 
ِبَما َأْوَجُبوا َعَلى َأْنُفِسِهْم ِمْن ُنُذوٍر ، أَلنَّ َمْن َأْوَفى ِبَما َأْوَجَب َعَلاى  َوَهُؤاَلِء اأَلْبَراُر ُيوُفوَن 

َهاا ،  َنْفِسِه َكاَن َأْكَثَر َوَفاًء ِبَما َأْوَجَبُه اهلُل َعَلْيِه ، َوَيْتُرُكوَن الُمَحرََّماِت الِتي َنَهاُهْم َربُُّهاْم َعنْ 
ِقَياَمِ  ، َوُهَو َيْوٌم َضَرُرُه ُمْنَتِشرًا َفاِشيًا َعاّمًا َعَلى النَّاِس ِإالَّ َماْن  ِخيَفَ  ُسوِء الِحَساِب َيْوَم ال

 .َرِحَم اهلُل 
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( الِمْسِكيِن ) َوُيْطِعُموَن الطََّعاَم ، َمَع َشْهَوِتِهْم َلُه ، َوَرْغَبِتِهْم ِفيِه ، ِلْلَفِقير الَعاِجِز َعن الَكْسِب 
 .َأُبوْه ، َوُهَو ُدوَن ِسنِّ الُبُلوِغ َواأَلِسيِر الَعاني الِذي اَل َيْمِلُ  ِلَنْفِسِه ُقوتًا  ، َوالَيِتيِم الِذي َماَت

َوِإنَُّهْم ِإنََّما ُيْطِعُموَن الُفَقَراَء َوالَمَساِكيَن واأَلْيَتاَم َواأَلْساَرى ، أَلنَُّهاْم ُيِرياُدوَن َثاَواَب اهلِل     
ُعوَن ِفي َجَزاٍء ِمْن َأَحٍد َغْيِرِه َعَلى ِإْنَفاِقِهْم ، َواَل ِفاي ُشاْكٍر ِماَن    َوِرْضَواَنُه َوْحَدُه ، اَل َيْطَم

 .الُمْنَفِق َعَلْيِه 
، َوِإنََّنا ِإنََّما َنْفَعُل َذِلَ  َرَجاَء َأْن َيْرَحَمَنا َربَُّنا ِفي َيْوِم الِقَياَمِ  ، َوُهَو َياْوٌم َطِوياٌل َعِصايٌب     

 .ُه َوَتْكَلُح ِمْن ِشدَِّة َأْهَواِلِه َتْعِبُس ِفيِه الُوُجو
َفآَمَنُهْم اهلُل َشرَّ َما َخاُفوُه ، َوَأْعَطاُهْم َأمنًا َتُكوُن َلُه ُوُجوُهُهْم َنِضَرًة ، َوُسُرورًا ُتَسارُّ ِباِه    

 .ُقُلوُبُهْم ، َوالَقْلُب ِإَذا ُسرَّ اْسَتَناَر الَوْجُه 
ى اإِلْيَثاِر ، َوَما ُيَؤدِّي ِإَليِه ِمَن الُجوِع َوالُعْرِي ، َجنًَّ  َلُهْم ِفيَها َمْنِزٌل َوَجَزاُهُم اهلُل ِبَصْبِرِهْم َعَل

 .َرْحٌب ، َوَعْيٌش َرْغٌد ، َوِلَباٌس ِمْن َحِريٍر 
ٌم ، اَل َوَيْجِلُسوَن ِفي الَجنَِّ  َعَلى السََّراِئِر واأَلَراِئِ  ، َوُهْم ُمتَِّكُئوَن ِفي َوْضِع َماْن ُهاَو ُماَنعَّ   

 .ُيَقاُسوَن َحّرًا ُمْزِعجًا ، َواَل َبْردًا ُمْؤِلمًا 
اُلوا َوَتْدُنو َأْشَجاُر الَجنَِّ  ِبِظالِلَها َعَلى َهُؤاَلِء اأَلْبَراِر السَُّعَداِء ، َوُتَسخُِّر ُقُطوَفَها أَلْمِرِهْم ِلَيَنا 

 .ِمْنَها َما َشاُؤوا 
ِ  ِبَأَواِني الطََّعاِم ، َوِهَي ِمْن ِفضٍَّ  َخاِلَصٍ  ، َوِباَأْكَواِب الشَّاَراِب ،   َوَيُطوُف َعَلْيِهْم َخَدُم الَجنَّ 

َوِهَي َأْيضًا ِمْن ِفضٍَّ  ، َوَقْد ُجِعَلْت َهِذِه اأَلْكَواُب َجاِمَعً  َبَياَض الِفضَّاِ  ، َوَصاَفاَء الزَُّجااِج    
 .َوَشَفاِفيََّتُه 

ِإَليِهم السَُّعاُة َوَقْد َقدَُّروا َما َصبُّوُه ِفيَها َعَلى َقَدِر ِكَفاَياِ  الشَّااِرِبيَن   َوهِذِه الَقَواِريُر َيْحِمُلَها  
 .َوَريهِّْم ، اَل َتِزيُد َواَل َتْنُقُص 

الشََّراُب َفُهْم ُيْمَزُج ) َوُيْسَقى ُهَؤاَلِء اأَلْبَراُر ِفي الَجنَِّ  َكْأسًا ِمْن َخْمِر الَجنَِّ  ُمِزَجْت ِبالزَّْنِجِبيِل 
 ( .َلُهْم َمرًَّة ِبالَكاُفوِر َوَمرًَّة ِبالزَّْنَجِبيِل َفالَكاُفوُر َباِرٌد َوالزَّْنَجِبيُل َحارٌّ 

 .َوُيْسَقوَن ِفي الَجنَِّ  ِمْن َعْيٍن َغاَيٍ  ِفي السَّاَلَسِ  َواالْسِتَساَغِ   
ْخِدُموَنُهْم ، َوُهْم َشاَباٌب ، ُوُجاوُهُهْم َنِضاَرٌة ،    َي( ِوْلَداٌن ) َوَيُطوُف َعَلى َأْهِل الَجنَِّ  ِغْلَماٌن 
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َكَأنَُّهْم ِلُحْسِن َأْلَواِنِهْم ، َوَنْضَرِة ُوُجوِهِهْم ، َوَكْثَرِة اْنِتَشاِرِهْم ِفي َقَضاِء الَحاَجااِت ، اللًّْؤُلاْؤ   
 .َأْحَواُلُهْم الَمْنُثوُر ، َوُهْم اَل َيْهَرُموَن َواَل َيِشيُبوَن ، َواَل َتَتَبدَُّل 

ْلكًا َوِإَذا َنَظْرَت ِإَلى َأْهِل الَجنَِّ  ، َوَما ُهْم َعَلْيِه ِمْن َنِعيٍم ِفي الَجنَِّ  ، َلَرَأْيَت َنِعيمًا َعِظيمًا ، َوُم 
 .َكِبيرًا اَل ُيِحيُط ِبِه َوْصٌف 

َداَنُهْم َكالُقْمَصااِن َوَنْحِوَهاا ، َوَيْلَبُساوَن    َوَيْلَبُس َأْهُل الَجنَِّ  الرَِّفيَع ِمَن الَحِريِر ، ِممَّا َيِلي َأْب
ْم الثَِّياَب الِتي َلَها َلَمَعاٌن َوَبِريٌق ، ِممَّا َيِلي الَخاِرَج ، َوَيَتَحلَّْوَن ِبَأَساِوَر ِمْن ِفضٍَّ  ، َوَيْساِقِيهِ 

 .لِحْقِد ، َوالِغلِّ ، َوَرِديِء اأَلْخاَلِق َربُُّهْم َشَرابًا َطُهورًا ُيَطهُِّر َباِطَن َشاِرِبِه ِمَن الَحَسِد ، َوا
ِإنَّ َهَذا الِذي ُأْعِطيُتُموُه ِمَن الَكَراَمِ  ِإنََّما َكاَن َثَوابًا َلُكْم َعَلاى َأْعَمااِلُكُم   : َوُيَقاُل َلُهْم َتْكِريمًا  

 .ُكْم َعَلْيِه ِفي اآلِخَرِة َثَوابًا َحَسنًا الصَّاِلَحاِت ِفي الدُّْنَيا ، َوَقْد َشَكَر اهلُل َلُكْم َسْعَيُكْم َفَأَثاَب
 :من أسلم وجهه هلل وهو محسن ( 0)

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
َوَقاُلوا َلْن َيْدُخَل اْلَجنََّ  ِإلَّا َمْن َكاَن ُهوًدا َأْو َنَصاَرى ِتْلَ  َأَمااِنيُُّهْم ُقاْل َهااُتوا    : قال تعالى 

َبَلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه ِللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن َفَلُه َأْجُرُه ِعْنَد َربِّاِه  ( 111)ُكْم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن ُبْرَهاَن
 [111، 111/البقرة(  ]111)َوَلا َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَلا ُهْم َيْحَزُنوَن 

َفاَردَّ اهلُل  . الَجنََّ  َإاَل َمْن َكاَن َعَلى ِمَلِتِهْم ُهْم  ادََّعى الَيُهوُد ، َوادََّعِت النََّصاَرى َأنَُّه َلْن َيْدُخَل
ِتْلَ  َأْشَياُء َيَتَمنَّْوَنَها َعَلى اهلِل ِبَغيِر َوْجِه َحقٍّ ، َوَلْيَس َلُهْم َدِليٌل َواَل ُحجٌَّ  : َتَعاَلى َعَلْيِهْم َقاِئاًل 
َوِبَماا َأنَُّهاْم اَل   . ِذِه َأَساٌس َفْليأُتوا ِبُبْرَهااٍن َعَليهاا   َفِإْن َكاَن ِلَدْعَواُهْم ه. َعَلى َما َيُقوُلوَن 

 .َيْسَتِطيُعوَن ِإَقاَمَ  الدَِّليِل َعَلى َدْعَواُهْم َهِذِه َفُهْم ِإذًا َكاِذُبوَن ُمَتَخرُِّصوَن 
َبَلى َسَيْدُخُل الَجنََّ  الاِذين  :  َوَيُردُّ اهلُل َتَعاَلى َعَلى َدْعَوى الَيُهوِد َوالنََّصاَرى ِتْلَ  َفَيُقوُل َلُهْم 

َوَيْنَقاُدوَن أَلْمِرِه ُمِطيِعيَن ُمْخِلِصيَن ، َوُهْم َيْعَمُلوَن الصَّاِلَحاِت ُفهُؤالِء . ُيْسِلُموَن ُوُجوَهُهْم هلِل 
لَخْوَف َوالَحَزَن َيْوَم الِقَياَمِ  ، ُيَوفِّيِهْم َربُُّهْم َثَواَب َأْعَماِلِهْم ، َوُيْدِخُلُهم الَجنََّ  ، َوُيْذِهُب َعْنُهُم ا

دُّنيا َفاَل َخْوٌف َعَليِهْم ِفيَما َيْسَتْقِبُلوَنُه ِمَن اأَلْمِر ، َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن َعَلى َما َيْتُرُكوَنُه ِمْن َأْمِر ال
ا ، َوَأْخَلَص ِفي َعَمِلِه ، َكاَن َفَرْحَمُ  اهلِل اَل َيْخَتصُّ ِبَها َشْعٌب ُدوَن َشْعٍب ، َوُكلُّ َمْن َعِمَل َلَه. 

 .ِمْن َأْهِلَها 
 :الذين صبروا على البأساء والضراء ( 8)
 ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ



 « َّارَهْدُي الَنبي الُمْخَتار في َوْصِف الَجنَِّة والن»      

َخاَف الَفْوت« » َمْن َأْيَقَن الَمْوت 100 

ِلُكْم َمسَّاْتُهُم  َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْلَجنََّ  َوَلمَّا َيْأِتُكْم َمَثُل الَِّذيَن َخَلاْوا ِماْن َقابْ   ): قال تعالى 
 َنْصَر اْلَبْأَساُء َوالضَّرَّاُء َوُزْلِزُلوا َحتَّى َيُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذيَن َآَمُنوا َمَعُه َمَتى َنْصُر اللَِّه َأَلا ِإنَّ

 [114/البقرة(  ]114)اللَِّه َقِريٌب 
ى الُخُروِج ِمْن ُظْلَمِ  االْخِتاَلِف ، ِإلى ُناوِر  ُيَخاِطَب اهلُل َتَعاَلى الِذيَن َهَداُهْم ِإلى السِّْلِم ، َوِإَل  

اَلِم الِوَفاِق ، ِباتَِّباِعِهْم ُهَدى الِكَتاِب َزَمَن التَّْنزيِل ، الِذيَن َيُظنُّوَن ِمْنُهْم َأنَّ اْنِتَساَبُهْم ِإلى اإِلْسا 
َد َواأَلَذى ِفي َسبيِل الَحقِّ ، َوِهَداَيِ  الَخْلِق ، ِفيِه الِكَفاَيُ  ِلُدُخوِل الَجنَِّ  ُدوَن َأْن َيَتَحمَُّلوا الشََّداِئ

َهْل َتْحَسُبوَن َأنَُّكاْم  : َفَيُقوُل َلُهْم . َجْهاًل ِمْنُهْم ِبُسنَِّ  اهلِل َتَعاَلى ِفي َأْهِل الُهَدى ُمْنُذ َأْن َخَلَقُهْم 
ُفِعَل ِبالِذيَن ِمْن َقْبِلُكْم ِمَن اأُلَمِم الِذيَن اْبُتُلوا ِبالَفْقِر َتْدُخُلوَن الَجنََّ  َقْبَل َأْن ُتْبَتَلوا َوُتْخَتَبُروا َكَما 

، ( ُزْلِزُلوا ) ، َوُخوُِّفوا َوُهدَُّدوا ِمَن اأَلْعَداِء ( الضَّرَّاُء ) ، َوِباأَلْسَقاِم َواأَلْمَراِض ( الَبَأَساُء ) 
: ُر ِبِهْم َحتَّى َتَساَءَل الرَُّسوُل َوالُمْؤِمُنوَن َقااِئِليَن  َوامُتِحُنوا اْمِتَحانًا َعِظيمًا ، َواْشَتدَِّت اأُلُمو

 .َمَتى َيْأِتي َنْصُر اهلِل 
ُه َوِحيَنما َتْثُبُت الُقُلوُب َعَلى ِمْثِل هِذِه الِمَحِن الُمَزْلِزَلِ  ، ِحيَنِئٍذ َتِتمُّ َكِلَمُ  اهلِل ، َوَيِجيُء َنْصارُ 

 .قُُّه ِمْن ِعَباِدِه الِذيَن َيْسَتْيِقُنوَن َأْن اَل َنْصَر ِإالَّ َنْصُر اهلِل الِذي َيدَِّخُرُه ِلَمْن َيْسَتِح
 :المجاهدون الصابرون ( 0)

  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
َوَيْعَلَم الصَّااِبِريَن  َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْلَجنََّ  َوَلمَّا َيْعَلِم اللَُّه الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم  :قال تعالى 

 [141/آل عمران( ]141)
الِجَهااِد  َواَل َتْحَسُبوا َأنَُّكْم َتْدُخُلوَن الَجنََّ  َقْبَل َأْن َيْخَتِبَرُكُم اهلُل َتَعاَلى َوُيَمحَِّصُكْم ِفي الشََّداِئِد َو

ي َطاَعِتِه ، َوِقَتاِل أًَْعَداِئِه ، َوَيْصِبُر ِلَيَرى ِصْدَق إيَماِنُكْم ، َوَيَرى َمْن َيْسَتِجيُب هلِل ، َوُيْخِلُص ِف
 .َعَلى َمَكاِرِه الُحُروِب 

 :العاملون بطاع  اهلل تعالى ( 10)
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

ِئَ  َأْصَحاُب اْلَجنَّاِ   َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلا ُنَكلُِّف َنْفًسا ِإلَّا ُوْسَعَها ُأوَل: قال تعالى 
َوَنَزْعَنا َما ِفي ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغلٍّ َتْجِري ِمْن َتْحِتِهُم اْلَأْنَهااُر َوَقااُلوا   ( 41)ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن 

ْت ُرُسُل َربَِّناا ِبااْلَحقِّ   اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َهَداَنا ِلَهَذا َوَما ُكنَّا ِلَنْهَتِدَي َلْوَلا َأْن َهَداَنا اللَُّه َلَقْد َجاَء
 [43، 41/األعراف(  ]43)َوُنوُدوا َأْن ِتْلُكُم اْلَجنَُّ  ُأوِرْثُتُموَها ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن 



 « َّارَهْدُي الَنبي الُمْخَتار في َوْصِف الَجنَِّة والن»      

َخاَف الَفْوت« » َمْن َأْيَقَن الَمْوت 101 

َوالِذيَن آَمَنْت ُقُلوُبُهْم ، َوَصدَُّقوا ُرُسَل اهلِل ِفيَما َجاُؤوُهْم ِبِه ، َوَعِمُلوا اأَلْعَمااَل الصَّااِلَحَ  ،   
 .اِرِحِهْم ، َفَهُؤاَلِء َأْصَحاُب الَجنَِّ  َيْخُلُدوَن ِفيَها َأَبدًا ِبَجو

 َواإِليَماُن َوالَعَمُل الصَّاِلُح َسْهالِن َمْيُسوٌر ِفْعُلُهَما ِلَجِميِع النَّاِس ، ألنَّ اهلَل اَل ُيَكلِّاُف َأَحادًا إالَّ  
 .َقْدَر َطاَقِتِه َواْسِتَطاَعِتِه 

ِفي ُصُدوِر َأْهِل الَجنَِّ  ِمْن ِحْقٍد َوَضِغيَنٍ  َوَحَسٍد ، َفُيْصِبُحوَن ُمَتَحابِّيَن ، َوَتْجِري  َوَيْنِزُع اهلُل َما
: اأَلْنَهاُر ِمْن َتْحِت َأْقَداِمِهْم ِفي َأْرِض الَجنَِّ  ، َوَيْنُظُروَن إَلى َما ُهْم ِفيِه ِمَن النَِّعيِم َفَيُقوُلاوَن  

َنا إَلى َطِريِق الَجنَِّ  ، َوَلْواَل ُهَدى اهلِل َلَما ُكنَّا اْهَتَدْيَنا ِإليِه ، َلَقْد َكااَن َماا   الَحْمُد هلِل الِذي َهَدا
إنَّ ( : ُيَناِديِهم اهلُل َتَعاَلى َأْو ُتَناِديِهم الَماَلِئَكُ  الِكَراُم ) َوُيَناُدْوَن . َجاَء ِبِه ُرُسُل اهلِل ُهَو الَحقَّ 

َأْنُتْم َتُحلُّوَنَها َقْد َأْوَرَثُكُم اهلُل ِإيَّاَها َثَوابًا َلُكْم َوَجَزاًء َعَلى ِإيَمااِنُكْم َوَأْعَمااِلُكُم    هِذِه الَجنََّ  الِتي
 .الصَّاِلَحِ  

َوَقاَل  َوِسيَق الَِّذيَن اتََّقْوا َربَُّهْم ِإَلى اْلَجنَِّ  ُزَمًرا َحتَّى ِإَذا َجاُءوَها َوُفِتَحْت َأْبَواُبَها :وقال تعالى 
َوَقاُلوا اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َصَدَقَنا َوْعاَدُه  ( 03)َلُهْم َخَزَنُتَها َسَلاٌم َعَلْيُكْم ِطْبُتْم َفاْدُخُلوَها َخاِلِديَن 

 [04، 03/الزمر(  ]04)َوَأْوَرَثَنا اْلَأْرَض َنَتَبوَُّأ ِمَن اْلَجنَِّ  َحْيُث َنَشاُء َفِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِليَن 
الُمَقرَُّبوَن ، ُثمَّ اأَلْبَراُر ، ُثمَّ الِذيَن َيُلوَنُهْم : َوُيِوجَُّه الُمتَُّقوَن ِإَلى الَجنَِّ  َجَماَعاٍت ِإْثَر َجَماَعاٍت 

ِبُلُهْم ُحرَّاُساَها  َفِإَذا َوَصُلوا الَجنََّ  ُتْفَتُح َلُهْم َأْبَواُبَها الْسِتْقَباِلِهْم ، َوَيْسَتْق. . ، ُثمَّ الِذيَن َيُلوَنُهْم 
َطاَبْت َأْعَماُلُكْم َوَأْقاَواُلُكْم ، َوَطااَب َساْعُيُكْم    : بالتَِّحَيِ  َوالسَّاَلِم ، َوَيُقوُلوَن َلُهْم ( َخَزُنتَها ) 

 .َوَجَزاُؤُكْم ، َفاْدُخُلوا الَجنََّ  ِلَتْمُكُثوا ِفيَها َخاِلِديَن َأَبدًا 
َعاِيُنوَن ِفي الَجنَِّ  الَجَزاَء الَواِفَر الِذي َأَعدَُّه اهلُل َلُهْم ، َوالنَِّعيَم الُمِقيَم َوَيُقوُل الُمْؤِمُنوَن ِحيَن َي 
الَحْمُد هلِل الِذي َكاَن َوَعَدَنا َعَلى أْلِسَنِ  ُرُسِلِه الِكَراِم ِبالثََّواِب الَكِريِم ِفي اآلِخَرِة َفَصّدْقَنا َماا  : 

ِبَأْن َجَعَلَنا َنَتَصرَُّف ِفي َأْرِض الِجنَِّ  َتَصرَُّف الَواِرِث ِفيَما َيِرُث ، َفَنتَِّخاُذ   َوَعَدَنا ِبِه ، َوَأْكَرَمَنا
لاِذي  ِمْنَها َمَباَءًة َوَمْسَكنًا َحْيُث َنَشاَء ، َفِنْعَم اأَلْجُر َأْجُرَنا َعَلى َعَمِلَنا ، َوِنْعَم الثََّواُب َثَواُبَنا ا

 .اَلى َأْكَرَمَنا ِبِه اهلُل َتَع
 :من باعوا أنفسهم هلل ( 11)

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
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ِإنَّ اللََّه اْشَتَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َأْنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهْم ِبَأنَّ َلُهُم اْلَجنََّ  ُيَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل  :قال تعالى 
َحقًّا ِفي التَّْوَراِة َواْلِإْنِجيِل َواْلُقْرَآِن َوَمْن َأْوَفى ِبَعْهِدِه ِماَن   اللَِّه َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه

التَّااِئُبوَن اْلَعاِباُدوَن   ( 111)اللَِّه َفاْسَتْبِشُروا ِبَبْيِعُكُم الَِّذي َباَيْعُتْم ِبِه َوَذِلَ  ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم 
َن السَّاِجُدوَن اْلاَآِمُروَن ِبااْلَمْعُروِف َوالنَّااُهوَن َعاِن اْلُمْنَكاِر      اْلَحاِمُدوَن السَّاِئُحوَن الرَّاِكُعو

 [111-111/التوب ( ]111)َواْلَحاِفُظوَن ِلُحُدوِد اللَِّه َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِنيَن 
َن ِبالَجنَِّ  َعاْن َباْذِلِهْم   ُيَرغُِّب اهلُل َتَعاَلى النَّاَس ِفي الِجَهاِد ، َوُيْخِبُرُهْم ِبَأنَُّه َسُيَعوُِّض الُمْؤِمِني

الَعْدِل  َأْنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل اهلِل ، ِلَتُكوَن َكِلَمَ  اهلِل ِهَي الُعْلَيا ، ِوإِلْحَقاِق الَحقِّ ، َوِإَقاَمِ 
َوُهْم ِفاي ِكااَل الَحااَلْيِن    ِفي اأَلْرِض ، َفُهْم ِحيَن ُيَجاِهُدوَن َيْقُتُلوَن َأْعَداَءُهْم ، َوُيْقَتُلوَن ُهْم ، 

َوَقْد َوَعَد اهلُل ِعَباَدُه الُمْؤِمِنيَن ِبَهَذا الَجَزاِء الَحقِّ ، َوَجَعَلُه َحّقًا َعَليِه ِفاي  . ُمَثاُبوَن َعَلى َذِلَ  
 .التَّْوَراِة َواإِلْنِجيِل َوالُقْرآِن 

يَن ِبَعْهِدِه هلِل ِإَلى االْسِتْبَشاِر ِبَذِلَ  الَفاْوِز الَعِظايِم ،   ُثمَّ َيْدُعو اهلُل َتَعاَلى َمِن الَتَزَم ِمَن الُمْؤِمِن
ِمْناُه   َوالنَِّعيِم الُمِقيِم ، أَلنَُّه َلْيَس ُهَناَ  َمْن ُهَو َأْكَثُر ِمَن اهلِل َتَعاَلى َوَفاًء ِباْلَعْهاِد ، َواَل َأْكثََارَ  

الَكِريَمِ  ، َوَلْيَس ُهَناَ  ِرْبٌح َأْكَبُر ِمَن الاّرِبِح الاِذي    الِتَزامًا ِبالَوْعِد الِذي َيْقَطُعُه َعَلى َنْفِسِه
 .ُيَحّقُقُه الُمْؤِمُنوَن ِفي َهِذِه الصَّْفَقِ  

: ُهُم َوُهَنا ُيَعدُِّد اهلُل َتَعاَلى ِصَفاِت الُمْؤِمِنيَن الِذيَن اْشَتَرى ِمْنُهْم َأْنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهْم ِبالَجنَِّ  ، َو 
اِئُبوَن ِمْن الذُُّنوِب ُكلِّها ، التَّاِرُكوَن ِلْلَفَواِحِش ، الَقاِئُموَن ِبِعَبااَدِة َربِِّهاْم ، َوالُمَحااِفُظوَن    التَّ

َعَليَها ، َوالَحاِمُد َن هلِل َعَلى ِنَعِمِه َوَأْفَضاِلِه ، السَّاِئُحوَن ِفي اأَلْرِض ، ِلالْعِتَبارَِ َو االْسِتْبَصاِر 
( َوِقيَل َأْيضًا ِإنَّ َمْعَناى السَّااِئِحيَن ُهَناا الصَّااِئُموَن     ) اهلُل ِمَن الِعَبِر َو اآلَياِت ،  ِبَما َخَلَق

َوُهْم َمْع َذِلَ  ُكلِِّه َيْسَعْوَن ِفي َنْفِع َخْلِق اهلِل ، َوِإْرَشاِدِهْم ِإَلى َطاَعِتِه ، ِباَأْمِرِهْم  . َوالُمَصلُّوَن 
َأْي ) ْم َعِن الُمْنَكِر ، َمَع الِعْلِم ِبَما َيْنَبِغي ِفْعُلُه ، َوَيِجُب َتْرَكاُه َطاَعاً  هلِل   ِبالَمْعُروِف ، َوَنِهيِه

َوُيَبشُِّر اهلُل الُمْؤِمِنيَن الُمتَِّصِفيَن ِبَهِذِه الصَِّفاِت الَكِريَمِ  ِبَخْياَرِي  ( . ِإنَُّهْم َيْحَفُظوَن ُحُدوَد اهلِل 
 .الدُّْنَيا َواآلِخَرِة 

 :المحسنون ( 11)
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 
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ِللَِّذيَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوِزَياَدٌة َوَلا َيْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقَتٌر َوَلا ِذلٌَّ  ُأوَلِئَ  َأْصاَحاُب   :قال تعالى 
 [16/يونس( ]16)اْلَجنَِّ  ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن 

َتِجيُبوَن ِلَدْعَوِة اهلِل ، َوُيْحِسُنوَن الَعَمَل ِفي الَحَياِة الدُّْنيا ، َسَيُكوُن ُيْخِبُر اهلُل َتَعاَلى َأنَّ الِذيَن َيْس
، ( َوَهاْل َجاَزاُء اإِلْحَسااِن ِإالَّ اإِلْحَسااُن     ) َجَزاُؤُهُم الُحْسَنى ِمَن اهلِل ِفي الادَّاِر اآلِخاَرِة   

، َوَسُيْدِخُلُهُم الَجنََّ  ، َوَسُيْعِطيِهْم َما اَل َعاْيَن  ( َدٌة َوِزَيا) َوَسُيَضاِعُف اهلُل َلُهْم َثَواَب َأْعَماِلِهْم 
 .َرَأْت ، َواَل ُأُذٌن َسِمَعْت ، َواَل َخَطَر َعَلى َقْلِب َبَشٍر 

لِّلَّاِذيَن َأْحَساُنوْا الحسانى    } َوَقاَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ِفي َتْفِسيِر َقْوِلِه َتَعااَلى  
َواَل َيْغَشى ُوُجوَهُهْم ( . َوالزَِّياَدُة النََّظُر ِإَلى َوْجِه اهلِل َعزَّ َوَجلَّ . الُحْسَنى الَجنَُّ  : )  {َوِزَياَدٌة 

 َواَل َقَتاٌم َأْسَوُد ، ِممَّا َيْعَتِري ُوُجوَه الَكَفَرِة ، ِمَن الَقَتَرِة َوالَغَبَرِة ، َواَل َيْلَحُق ِبالُمْؤِمِنيَن َصَغاٌر
 .َواَل ِذلٌَّ  َهَواٌن 

َفَوَقاُهُم اهلل َشرَّ َذِلَ  اليوم َوَلقَّااُهْم َنْضاَرًة   } َوَقاَل اهلُل َتَعاَلى َيِصُف الُمْؤِمِنيَن ِفي آَيٍ  ُأْخَرى 
 .اَل َيْغَشى ُوُجوَهُهْم َواَل َيْعُلوَها  -اَل َيْرَهُق ُوُجوَهُهْم { . َوُسُرورًا 

َآِخِذيَن َما َآَتاُهْم َربُُّهْم ِإنَُّهْم َكااُنوا َقْباَل   ( 11)ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن  ِإنَّ اْلُمتَِّقيَن:   وقال تعالى 
( 18)َوِباْلَأْسَحاِر ُهْم َيْسَتْغِفُروَن ( 10)َكاُنوا َقِليًلا ِمَن اللَّْيِل َما َيْهَجُعوَن ( 16)َذِلَ  ُمْحِسِنيَن 

 [10-11/الذاريات(  ]10)ُروِم َوِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ ِللسَّاِئِل َواْلَمْح
 أمَّا الِذيَن آَمُنوا باهلِل َوُرُسِلِه ، َواتَقوا َربَُّهْم َوأَطاُعوُه ، َواْجَتَنُبوا َمَعاِصَيِه ، َفِإنَُّهْم َيُكوُناونَ  

َربُّهاْم ِماْن    َقِريَرًة أعيُنُهْم ِبَما آَتاُهْم. في َذلَ  الَيوِم في َبَساِتيَن َوَجنَّاٍت َتْجري فيها األْنهاُر 
َنعيٍم َيُفوُق َما َكاُنوا ُيَؤمُِّلوَن ، ألنهم َكاُنوا في الَحَياِة الدُّنيا َيْعَمُلوَن األعماَل الصَّاِلَحَ  ، َطَلبًا 

 .لَمْرَضاِة َربِِّهْم ، َفَناُلوا هذا الَجَزاَء الَعِظيَم 
َوَكااُنوا  . وُموَن ِللصالِة َوالِعَبادِة فاي ُمْعَظِماِه   َكاُنوا َيَناُموَن الَقِليَل ِمْن َساَعاِت اْللِّيِل ، َوَيُق

ُيحُيون اْللِّيَل ُمَتَهجِِّديَن ، َفإذا َجاَء َوْقُت السََّحِر أَخُذوا في االْسِتْغَفاِر َكأنَّهْم أْسَلُفوا في ليلِتِهم 
الُمْحَتاِج ، َوِلْلُمَتَعفِّاِف الاِذي ال    َوَجَعُلوا في أْمواِلِهْم ُجْزءًا ُمَعيِّنًا َخصَُّصوُه للسَّاِئِل. الذُُّنوَب 

 .َيجُد ما ُيْغِنيِه ، َواَل َيْسأُل النَّاَس ، َوال َيْفَطُن إليِه أَحٌد ِلَيَتَصدَّق َعليه 
 :المحافظون على الصالة ، البعيدون عن الشهوات ( 13)

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
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َفَخَلَف ِمْن َبْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصََّلاَة َواتََّبُعوا الشََّهَواِت َفَسْوَف َيْلَقاْوَن َغيًّاا    ):قال تعالى 
َجنَّاِت ( 60)ِإلَّا َمْن َتاَب َوَآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا َفُأوَلِئَ  َيْدُخُلوَن اْلَجنََّ  َوَلا ُيْظَلُموَن َشْيًئا ( 10)

َلا َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا ِإلَّاا  ( 61)ِتي َوَعَد الرَّْحَمُن ِعَباَدُه ِباْلَغْيِب ِإنَُّه َكاَن َوْعُدُه َمْأِتيًّا َعْدٍن الَّ
ِتْلَ  اْلَجنَُّ  الَِّتي ُنوِرُث ِمْن ِعَباِدَنا َمْن َكاَن َتِقيًّاا  ( 61)َسَلاًما َوَلُهْم ِرْزُقُهْم ِفيَها ُبْكَرًة َوَعِشيًّا 

 [63-10/مريم(  ]63)
اهلِل  ُثمَّ َجاَء ِمْن َبْعِد َهُؤاَلِء اأَلْنِبَياُء الصَّاِلِحيَن ، َوَمْن َتِبَعُهْم ِمَن الُمْؤِمِنيَن ، الَقاِئِميَن ِبُحُدوِد  

َعَلاى َشاَهواِت    َوَأَواِمِرِه الُمَؤدِّيَن َفَراِئَضُه ، َخْلُف ُسوٍء ، َتَرُكوا الصَّاَلَة َوِإَقاَمِتَها ، َوَأْقَبُلوا
 .الدُّْنيا ، َفَهُؤاَلِء َسْوَف َيْلَقْوَن َخَسارًة َوَشّرًا َيْوَم الِقَياَمِ  

، ِإالَّ َمْن َتَداَرَ  َنْفَسُه ِبالتَّْوَبِ  ، َوِصْدِق اإِليَماِن ، َوالَعَمِل الصَّاِلِح ، َوَرَجَع َعْن َتْرِ  الصَّاَلِة  
َفِإنَّ اهلَل َتَعاَلى َيْقَبُل َتْوَبَتُه ، َوُيْحِسُن َعاِقَبَتُه ، َوِخَتاَماُه ، َوُيْدِخُلاُه    َوَعِن اتَِّباِع الشََّهَواِت ،

كما فاي  الَجنََّ  ، أَلنَّ التَّْوَبَ  َتُجبُّ َما َقْبَلَها ، َواَل ُيْنِقُصُه اهلُل َشْيئًا ِمْن َثَواِب َأْعَماِلِه الصَّاِلَحِ  
  :الحديث اآلتي 

: قال    أن النبي (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه  سعيد الخدري يأبحديث )  
  .  له ذنب ال كمن الذنب من التائب و توب  الندم

، الِتي ( َجنَّاُت َعْدٍن ) َوالَجنَّاُت الِتي ُيْدِخُلَها اهلُل َتَعاَلى التَّاِئِبيَن ، ِهَي َجنَّاُت اإِلَقاَمِ  الدَّاِئَمِ   
 ِعَباَدُه الُمتَِّقيَن ِبَها ، َوِهَي ِمَن الَغْيِب الَِّذي ُيْؤِمُن ِبِه ، َوَلْم َيَرْوُه ، َوِإنََّما آَمُنوا ِباِه  َوَعَد اهلُل

ُف ِبَسَبِب ِإيَماِنِهْم ِباهلِل ، َوَتْصِديِق ُرُسِلِه ِبَما َجاُؤوُهْم ِبِه ِمْن ِعْنِد َربِِّهْم ، َواهلُل َتَعاَلى اَل ُيْخِلا 
 َأْو َسَيْأِتيِه  ) ُه َأَبدًا ، َفِإنَّ َما َيِعُدُهْم ِبِه َربُُّهْم َسَيْحُصُل ، َوَسَيِصُل ِإَلى الِعَباِد َوْعَد

َماا  َوِفي َهِذِه الَجنَّاِت اَل َيْسَمُع ُنَزاَلُؤَها َكاَلمًا َلْغوًا َتاِفهًا اَل َمْعَنى َلُه ، َواَل َفاِئاَدَة ِمْناُه ، َوِإنَّ  
لَماَلِئَكَ  ُيَحيُّوَنُهْم ِبالسَّاَلِم ، ِممَّا ُيْشِعُرُهْم ِباالْطِمْئَناِن َوالسََّعاَدِة َوالرَِّضا ، َوَياْأِتيِهْم  َيْسَمُعوَن ا

َكَما َكاَن َحاُلُهْم ِفي الدُّْنَيا ( ُبْكَرًة َوَعِشّيًا ) َما َيْشَتُهوَن ِمَن الطََّعاِم َوالشََّراِب ِفي َطَرَفِي النََّهاِر 
. 
الَِّذيَن الَجنَُّ  الَِّتي َبيََّن اهلُل َأْوَصاَفَها الَعِظيَمُ  ِفيَما َتَقدََّم ، ِهَي الَِّتي ُيوِرُثَها ِعَباَدُه الُمتَِّقيَن ، َو 

 .ُيِطيُعوَن َربَُّهْم ِفي السَّرَّاِء َوالضَّرَّاِء ، َوَيْكِظُموَن الَغْيَظ ، َوَيْعُفوَن َعِن النَّاِس 
 : لحق ومات دونهمن صدع با( 14)
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َخاَف الَفْوت« » َمْن َأْيَقَن الَمْوت 101 

 ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
اتَِّبُعاوا  ( 10)َوَجاَء ِمْن َأْقَصى اْلَمِديَنِ  َرُجٌل َيْسَعى َقاَل َيا َقْوِم اتَِّبُعوا اْلُمْرَسِليَن : قال تعالى 

( 11)ُد الَِّذي َفَطَرِني َوِإَلْيِه ُتْرَجُعاوَن  َوَما ِلَي َلا َأْعُب( 11)َمْن َلا َيْسَأُلُكْم َأْجًرا َوُهْم ُمْهَتُدوَن 
( 13) َأَأتَِّخُذ ِمْن ُدوِنِه َآِلَهً  ِإْن ُيِرْدِن الرَّْحَمُن ِبُضرٍّ َلا ُتْغِن َعنِّي َشَفاَعُتُهْم َشْيًئا َوَلا ُيْنِقاُذونِ 

ِقيَل اْدُخِل اْلَجنََّ  َقاَل َيا َلْيَت ( 11)ُعوِن ِإنِّي َآَمْنُت ِبَربُِّكْم َفاْسَم( 14)ِإنِّي ِإًذا َلِفي َضَلاٍل ُمِبيٍن 
 [10-10/يس(  ]10)ِبَما َغَفَر ِلي َربِّي َوَجَعَلِني ِمَن اْلُمْكَرِميَن ( 16)َقْوِمي َيْعَلُموَن 

ُيَحااِوُروَن   َوَجاَء َرُجٌل ِمْن َأْطَراِف الَمِديَنِ  َيْسَعى ُمْسِرعًا ِإَلى َحْيُث َكاَن َيْجَتِمُع النَّاُس َوُهْم 
 .َيا َقْوِم اتِِّبُعوا ُرُسَل اهلِل ِإَلْيُكْم : الرُُّسَل ، َفَقاَل َلُهْم 

َواَل  اتَِّبُعوا الِذيَن ال َيْطُلُبوَن َأْجَرًا َعَلى َتْبِلِيِغِهْم ِرَساَلَ  َربِِّهْم ، َواَل َيْطُلُبوَن ُعُلّوًا ِفاي اأَلْرضِ 
 َلى َسِبيِل اهلِل الَقِويِم ، َفِإَذا اتََّبْعتُموُهم اْهَتَدْيُتْم ِبُهَداُهْم َفَسادًا ، َوُهْم ُمْهَتُدوَن ِإ

َوَيْبُدوا َأنَّ َأْهَل الَمِديَنِ  اتََّهُموا َمَواِطَنهم ، الذي َجاَء َيْسَعى ُمْسِرعًا ِلُياَداِفَع َعاِن الرُُّساِل ،    
َوِلَماَذا اَل َيْعُبُد : ُمْؤِمٌن ِبَما َجاُؤوُهْم ِبِه ، َفَأَجاَبهم َقائاًل َوْلَيْنَصَح َقْوَمُه ، ِبَأنَُّه ُمَواٍل ِللرُُّسِل ، َو

اهلَل ، َواَل ُيْخِلُص الِعَباَدَة َلُه ، َفاهلُل َتَعاَلى ُهَو الذي َخَلَقُه ، َوِإَلْيِه َيْرِجُع الَخْلُق َجِميعاًا َياْوَم   
 .الِقَياَمِ  ِلُيَجاِزَيُهْم َعَلى َأْعَماِلِهْم 

 َأْن َهْل ُتِرديُدوَنِني َأْن َأْعُبَد آِلَهً  َغْيَر اهلِل َتَعاَلى اَل َتُضرُّ َواَل َتْنَفُع ، َفِإَذا َأَراَد اهلُل الارَّْحَمنُ َو
 .اِبِه ُيْنِزَل ِبي ُضّرًا َلْم َتْنَفْعِني ِتْلَ  اآلِلَهُ  َشْيئًا ، َوَلْم َتْشَفْع ِلي ِعْنَدُه ، َوَلْم ُتْنِقْذِني ِمْن َعَذ

 .ِإنِّي ِإْن اتَّخَّْْذُت ِتْلَ  اأَلْصَناُم آِلَهً  ِمْن ُدوِن اهلِل ، ُكْنُت ِفي َضاَلٍل َبيٍِّن ، َواِضٍح  
ِإنِّي آَمْنُت ِبربُِّكم الذي َأْرَسَلُكْم ، َواتََّبْعُتُكْم ، َفاْشاَهُدوا  : ُثمَّ َقاَل الرَُّجُل الُمْؤِمُن ِللرُُّسِل الِكراِم 

 .َذِلَ  ، ِعْنَد َربُِّكْم الكَِّريِم ِلي ِب
 ( .َوُهَناَ  َمْن َقاَل ِإنَُّه ِإنََّما َخاَطَب َقْوَمُه ، َقاِئاًل ِإنِّي آَمْنُت ِبَربُِّكْم الِذي َكَفْرُتْم َأْنُتْم ِبِه ) 
ْنُه َبْيَنُهْم ، َفَأْدَخَلاُه اهلُل َتَعااَلى   َوُيْرَوى َأنَّ الَقْوَم َوَثُبوا َعَلْيِه َفَقَتُلوُه ، َوَلم َيِجْد َمْن َيَداِفُع َع 

اْدُخِل الَجنََّ  َجَزاًء : َوَيُقوُل َتَعاَلى ِإنَُّه َقاَل َلُه . الَجنََّ  ، َوَأْكَرَمُه َعَلى ُحْسِن ِإْيَماِنِه َوِثَقِتِه ِبَربِِّه 
َفَلمَّا َدَخَلَها ، َوَعااَيَن  . ْفَت ِمْن ِإْحَساٍن َلَ  َعَلى َما َقدَّْمَت ِمْن ِإْيَماٍن َوَعَمٍل َصاِلٍح ، َوَما َأْسَل

َيا َلْيَت َقْوِمي َيْعَلُموَن ِبَما َأَنا ِفيِه ِمَن النَِّعيِم ، : َما َأْكَرَمُه اهلُل ِبِه ِبَسَبِب ِإْيَماِنِه َوَصْبِرِه ، َقاَل 
 .َما َجاَء ِبِه ُرُسُله الِكَراُم والَخْيِر الَعِميِم ، ِبَسَبِب ِإْيَماِني ِبَربِّي ، َوَتْصِديقي ِب
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َخاَف الَفْوت« » َمْن َأْيَقَن الَمْوت 106 

 : أن يكونوا عبادا هلل حقا( 11)
  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

الَِّذيَن َآَمُنوا ِبَآَياِتَنا َوَكاُنوا ( 68)َيا ِعَباِد َلا َخْوٌف َعَلْيُكُم اْلَيْوَم َوَلا َأْنُتْم َتْحَزُنوَن : قال تعالى 
ُيَطاُف َعَلْيِهْم ِبِصَحاٍف ِمْن َذَهاٍب  ( 00)ُخُلوا اْلَجنََّ  َأْنُتْم َوَأْزَواُجُكْم ُتْحَبُروَن اْد( 60)ُمْسِلِميَن 

َوِتْلَ  اْلَجنَّاُ  الَِّتاي   ( 01)َوَأْكَواٍب َوِفيَها َما َتْشَتِهيِه اْلَأْنُفُس َوَتَلذُّ اْلَأْعُيُن َوَأْنُتْم ِفيَها َخاِلُدوَن 
(  03)َلُكاْم ِفيَهاا َفاِكَهاٌ  َكِثياَرٌة ِمْنَهاا َتاْأُكُلوَن       ( 01)ُكْناُتْم َتْعَمُلاوَن    ُأوِرْثُتُموَها ِبَماا 

 [03-68/الزخرف]
َيا ِعَباِدي اَل َتَخاُفوا ِماْن ِعَقااِبي ، َفَقاْد    : َوَيُقوُل اهلُل َتَعاَلى ِلْلُمَتَحابِّيَن ِفي اهلِل َيْوَم الِقَياَمِ  

َفالِذي أدََّخْرُتُه َلُكْم ِفاي  . َعْنُكْم ، َواَل َتْحَزُنوا َعَلى َما َخلَّْفُتْم ِفي الدُّْنَيا  آَمْنُتُكْم ِمْنُه ، َوَرِضيُت
 .اآلِخَرِة َخْيٌر ِمْنُه 

 ُيَبيُِّن اهلُل َتَعاَلى ِفي َهِذِه اآلَيِ  الَكِريَمِ  ِصَفَ  الِذيَن َيْسَتِحقُّوَن اأَلْمَن ِمَن اهلِل ، َوالرَِّضا ، َفاالَ  
َخاُفوَن الَعَذاَب ، َواَل َيْحَزُنوَن َعَلى َما َخلَُّفوُه ِفي الدُّْنَيا ، َفَقاَل ِإنَّ َهُؤاَلِء ُهُم الاِذيَن آَمَناْت   َي

 .ُقُلوُبُهْم ، َوَصَفْت ُنُفوُسُهْم ، واْنَقاَدْت ِلَشْرِع اهلل َبَواِطُنُهْم َوَظَواِهُرُهْم 
ِبَما ( ُتْحَبُروَن ) ُمْؤِمُنوَن َوُنَظراُؤُكم الَجنََّ  َتْنَعُموَن ِفيَها َوَتْسَعُدوَن اْدُخُلوا َأيَُّها ال: َوَقاَل َلُهْم  

 .َأَعدَُّه اهلُل َتَعاَلى َلُكْم ِمْن َعَطاٍء َغْيِر َمْمُنوٍن َواَل َمْقُطوٍع 
َلْيَها َأْنَواُع الطََّعااِم ، َوُيَطااُف   َوَبْعَد َأْن َيْسَتِقرُّوا ِفي الَجنَِّ  ُيَطاُف َعَلْيِهْم ِبَأَواٍن ِمْن َذَهب َع 

َعَلْيِهْم ِبَأْكَواٍب ِللشََّراِب ِمْن َذَهٍب ، َوِفي ُكلٍّ ِمَن اأَلَواِني واأَلْكَواِب َماا َتْشاَتِهيِه اأَلْنُفاُس ،    
: َقاُل َلُهْم ِإْكَمااًل ِلُساُروِرِهْم  َوَتَتَلذُُّذ ِبِه اأَلْعُيُن ، َفَيْأُكُلوَن َوَيْشَرُبوَن َوَيْنَعُموَن َوَيَتَلذَُّذوَن ، َوُي

 .ِإنَُّهْم َباُقوَن ِفي َهَذا النَِّعيِم ِفي الَجنَِّ  َخاِلِديَن َأَبدًا 
ْم ِإنَّ َهِذِه ِهَي الَجنَُّ  ، َوَقْد َجَعَلَها اهلُل َباِقَيً  َلُك: ُثمَّ ُيَقاُل ِلَهُؤاَلِء الرَّاِتِعيَن ِفي َهَذا النَِّعيِم الدَّاِئِم 

. َكالِمَيَراِث الِذي َيْبَقى َعِن الُمَورِِّث ، َجَزاًء َلُكْم َعَلى َأْعَماِلُكم الصَّاِلَحِ  ، َوِإْيَمااِنُكْم ِباَربُِّكْم   
َلُكم  َوَلُكْم ِفيَها ِمْن َأْصَناِف الَفَواِكه َما اَل َحْصَر َلُه َتْأُكُلوَن ِمْنَها َما َتَتَخيَّروَن ِبَغْيِر ِحَساٍب ِلَتِتمَّ

 .النِّْعَمُ  والِغْبَطُ  والُحُبوُر 
 : المستقيمون( 16)
 ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
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( 13)ِإنَّ الَِّذيَن َقاُلوا َربَُّنا اللَُّه ُثمَّ اْسَتَقاُموا َفَلا َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَلا ُهْم َيْحَزُناوَن  :  قال تعالى 
 [14، 13/األحقاف(  ]14)يَها َجَزاًء ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلوَن ُأوَلِئَ  َأْصَحاُب اْلَجنَِّ  َخاِلِديَن ِف

َربَُّنا اهلُل ال ِإَلَه َغيُرُه ، َواَل َمْعُبوَد ِسَواُه ، ُثمَّ َثَبُتوا َعَلى َتْصِديِقِهم ِباَذِلَ  ،  : ِإنَّ الِذيَن َقاُلوا 
ِلُفوا َأْمَر اهلِل ، ُأولِئَ  ال َخاْوٌف َعَلايِهْم ِفيماا    َوَلْم َيْخِلُطوا ِإيَماَنهم ِبِشْرٍ  َأْو ُظْلٍم ، َوَلْم ُيخا

 .َيْسَتْقِبُلوَنُه ِمْن َأْمِرِهْم َيوَم القيام  َوال َيحَزُنوَن َعَلى َما َخلَُّفوُه َوَراَءُهم في الدُّنيا 
ْم َأْصاَحاُب الَجنَّاِ    وَََهُؤالِء الِذيَن آَمُنوا باهلل واسَتَقاُموا َعَلى اإِليَماِن والَعَمِل الصَّااِلِح ، ُها  

َيخُلُدوَن ِفيها أبدًا ، َثوابًا َلُهْم ِمْن ِعْنِد اهلل َوَجَزاًء َلُهْم َعَلى َما َقدَُّموا ِمْن َأْعَماٍل َصاِلَحاٍت ِفي 
 .الدُّنيا 

 : التائبون الداعون الشاكرون( 10)
  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

ْيَنا اْلِإْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ِإْحَساًنا َحَمَلْتُه ُأمُُّه ُكْرًهاا َوَوَضاَعْتُه ُكْرًهاا َوَحْمُلاُه     َوَوصَّ): قال تعالى 
 ِنْعَمَتَ  َوِفَصاُلُه َثَلاُثوَن َشْهًرا َحتَّى ِإَذا َبَلَغ َأُشدَُّه َوَبَلَغ َأْرَبِعيَن َسَنً  َقاَل َربِّ َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر

َت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا َتْرَضاُه َوَأْصِلْح ِلي ِفي ُذرِّيَِّتي ِإنِّي ُتْبُت ِإَلْيَ  الَِّتي َأْنَعْم
ُأوَلِئَ  الَِّذيَن َنَتَقبَُّل َعْنُهْم َأْحَسَن َما َعِمُلوا َوَنَتجاَوُز َعْن َسايَِّئاِتِهْم  ( 11)َوِإنِّي ِمَن اْلُمْسِلِميَن 

 [16-11/األحقاف(  ]16)ْصَحاِب اْلَجنَِّ  َوْعَد الصِّْدِق الَِّذي َكاُنوا ُيوَعُدوَن ِفي َأ
َبْعَد َأْن َأَمَر اهلَل َتَعالى ِعَباَدَه باإِليماِن ِبِه َوِبَتْصِديِق َرُسوِلِه ، وبما جاَء ِبِه ِمْن ِكَتااٍب ِماْن    

: النَّاَس َعَلى اإِلحَساِن ِإلى الَواِلَديِن فَأخَبَر َتَعااَلى   ِعْنِد اهلِل ، واالسِتَقاَمِ  َعَلى اإِليماِن ، َحثَّ
َأنَُّه َأَمَر اإِلنَساَن باإِلحَساِن ِإلى َوالدْيِه ، َوِبالُحُنوِّ َعَليِهما ، َوَجَعَل برَُّهما ِمْن َأْفَضِل الُقُرَبااِت  

َبيََّن َتَعالى َسَبَب َتوِصاَيِتِه اإِلنَسااَن ِبِبارِّ     ِإلى اهلِل ، َوَجَعَل ُعُقوَقُهما ِمَن َكَباِئِر الذُّنوِب ، ُثمَّ
ِإنَّ ُأمَُّه َقاَسْت في َحْمِلِه َمَشقًَّ  َوَتَعبًا ، َوَقاَسْت في َوضِعِه َمَشاقًَّ  وَألماًا ،   : َوالَديِه ، َفَقاَل 

َوُمدَُّة َحْماِل  . الصُّْحَبِ   َوُكلُّ َذِلَ  َيْسَتدعي ِمَن اإِلنساِن الشكَر ، واسِتحَقاَق التَّكريِم ، َوَجميَل
َحتَّى ِإَذا َبَلَغ الّطْفُل َكَمااَل  . الّطْفِل ، وِفَطاِمِه ، َثالُثوَن َشْهرًا َتَتَحمَُّل ِفيها اأٌلُم َأْعَظَم الَمَشاقِّ 

ْقِني ِإلى ُشْكِر ِنْعَمِتَ  الِتي َربِّ َأْلِهْمِني َوَوفِّ: ُقوَِّتِه َوَعْقِلِه ، َوَبَلَغ َأرَبِعيَن َسَنً  ِمْن ُعْمِرِه َقاَل 
َأْنَعْمَت ِبها َعَليَّ ، َوَعَلى َواِلَديَّّ ، ِمْن ِصحَِّ  ِجْسٍم ، َوَسَعِ  َعْيٍش ، واْجْعَلْني َأْعَمال َعَمااًل   

ِتي ، ِإني ُتبُت َصاِلحا ُيرِضيَ  َعنِّي أَلَناَل َمُثوَبَتُه ِعْنَدَ  ، َواَجْعِل اللُهمَّ الصَّاَلَح َساِريًا في ُذرِّيَّ
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ِإليَ  ِمْن ُذُنوِبي الِتي َصَدرَت َعنِّي ِفيما َسَلَف ِمْن َأيَّاِمي ، َوِإنِّي ِماَن الُمسَتساِلِميَن أَلماِرَ     
 .َوَقَضاِئَ  

ُكوَن َماا  التَّاِئُبوَن ِإلى اهلِل ، الُمِنيُبوَن ِإليِه ، الُمْسَتْدِر) َوهؤالِء الُمتَِّصُفوَن ِبالصَِّفاِت السَّاِبَقِ   
ُهُم الِذيَن َيَتَقبَُّل اهلُل َتَعالى ِمْنُهْم أحَسَن َما َعِمُلوُه في الادُّنيا ،  . . ( َفاَت ِبالتُّْوَبِ  واالْسِتْغَفاِر 

 َوَيْصَفُح َعْن َسيِّئاتِهْم َفَيْغِفُر َلُهُم الَكثيَر ِمَن الزََّلِل الِذي َصَدَر ِمْنُهم ِفي ِحَياِتهم الدُّنيا ، ولامْ 
َوُهْم في ِعداِد َأْهِل الَجنَِّ  َتحقيقًا للَوْعِد . َيَترسَّْخ ِفْعُلُه في ُنُفوِسِهم ، َوَيْقَبُل الَقليَل ِمَن الَعَمِل 

 .الصِّْدِق الِذي َوَعَدُهْم ِبِه َربُّهم ِفي الدُّنيا ، َوال ُيْخِلُف اهلُل َوْعَدُه َأبدًا 
 .في َسْعِد بِن َأبي َوقَّاٍص  َوُرِوَي َأنَّ هذِه اآليَ  َنَزَلْت)  

واآلَيُ  َتْنَطِبُق َعَلى ُكلِّ ُمْؤِمٍن . َوُرِوَي َأْيضًا َأنَّها َنَزَلْت في َأبي َبْكٍر الصِّدِّيِق َرِضَي اهلُل َعْنُه 
ِلحًا ، َوَأْن َفُهَو ُموصًى ِبواِلَديِه ، َمْأُموٌر ِبُشْكر َأْنُعِم اهلل َعَليِه َوعليِهما ، َوباَأْن َيْعَماَل َصاا   

 ( .َيْسَعى في ِإْصاَلِح ُذرِّيَّتِه ، َوَأْن َيْدُعَو اهلَل َأْن ُيوِّفَقُه ِإلى َعَمِل َأْهِل الَجنَِّ  
 : من قتل في سبيل اهلل( 18)
  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

( 1)َسَيْهِديِهْم َوُيْصِلُح َبااَلُهْم  ( 4)َماَلُهْم َوالَِّذيَن ُقِتُلوا ِفي َسِبيِل اللَِّه َفَلْن ُيِضلَّ َأْع:قال تعالى 
 [6-4/محمد( ]6)َوُيْدِخُلُهُم اْلَجنََّ  َعرََّفَها َلُهْم 

واهلُل َيْجِزي الشََّهداَء الِذيَن ُقِتُلوا في َسِبيِلِه َتَعالى ، َوَيَتَجاوُز َعْن َسايََّئاِتِهْم ، َوُيَثمِّاُر َلُهاْم    
وَسَيْهِدي اهلُل الُشَهَداَء في َسبيِلِه إلى َطريِق الَجنَِّ  ، وُيْصِلُح َحااَلهم  .ا َلُهْم أْعماَلُهْم َوُيَنمِّيه

َويُدْخِلُهَم ربُّهم الَجنََّ  ، َفَيِجُد ُكلُّ َواِحد فيها َمَقرَُّه ال َيِضلُّ فاي َطَلِباه ، َوَكأنَّاُه    .في اآلِخَرِة 
 .َيْعِرُفُه ِمْن َقْبُل 

 : ونهى النفس عن الهوى من خاف مقام ربه( 10)
  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

َفِإنَّ اْلَجنََّ  ِهَي اْلَمْأَوى ( 40)َوَأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َوَنَهى النَّْفَس َعِن اْلَهَوى : قال تعالى 
 [41-40/النازعات(  ]41)
ُه َسَيُقوُم َبْيَن َيَدْي َربِِّه َيْوَم الِقَياَمِ  ، َوَأنَُّه َسُيْسَأُل َعْن َأْعَماِلِه ، َفَحاَذَر َذِلَ  َوَأمَّا َمْن َعِلَم َأنَّ 

الَيْوَم ، َوَحَسَب ِحَساَبُه ، َوَجنََّب َنْفَسُه الُوُقوَع ِفاي الَمَحااِرِم ، َواالْنِساَياِق َوَراَء الَهاَوى     
 .نَُّ  َجَزاَءُه ، َوِفيَها َمْأَواُه َوَمِصيُرُه َفَتُكوُن الَج. َوالشََّهَواِت 
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 : الذين يؤثرون ما عند اهلل على متاع الدنيا( 10)
 ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن الاذََّهِب   ُزيَِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلَبِنيَن َواْلَقَناِطيِر:  قال تعالى 
ْسُن اْلَماَآِب  َواْلِفضَِّ  َواْلَخْيِل اْلُمَسوََّمِ  َواْلَأْنَعاِم َواْلَحْرِث َذِلَ  َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّْنَيا َواللَُّه ِعْنَدُه ُح

ْم َجنَّاٌت َتْجِري ِماْن َتْحِتَهاا اْلَأْنَهااُر    ُقْل َأُؤَنبُِّئُكْم ِبَخْيٍر ِمْن َذِلُكْم ِللَِّذيَن اتََّقْوا ِعْنَد َربِِّه( 14)
، 14/آل عمران(  ]11)َخاِلِديَن ِفيَها َوَأْزَواٌج ُمَطهََّرٌة َوِرْضَواٌن ِمَن اللَِّه َواللَُّه َبِصيٌر ِباْلِعَباِد 

11] 
َياِة الدُّْنَيا ، ِمْن أْنواٍع الَمَلذَّاِت ُيْخِبُر اهلُل َتَعاَلى أنَُّه َفَطَر النَّاَس َعَلى ُحبِّ الشََّهواِت ِفي َهِذِه الَح

 ، ِمَن النِِّساِء َوالَبِنيَن ، َواأَلْمَواِل َوالَخْيِل َواألْنَعاِم َوالَحْرث ، َوِهَي َزْهَرُة الَحَياِة الدُّنيا الَفاِنَيِ 
الُمْؤِمنيَن الصَّااِلِحيَن ِفاي اآلِخاَرِة ،    َوِزيَنُتَها الزَّاِئَلُ  ، َوِهَي اَل ُتَقاُس ِبَما ادََّخَرُه اهلُل ِلِعَباِدِه 

 .َوِعْنَد اهلِل ُحْسُن الَمْرِجِع ، َوِعْنَدُه ُحْسُن الثَّواب 
هاا  ُقْل َيا ُمَحمَُّد ِللنَّاِس أُتِريُدوَن أْن ُأْخِبَرُكْم ِبَخْيٍر ِمّما ُزيَِّن للنَّاِس ِفي الَحَياِة الدُّنيا ِماْن َنِعيمِ 

أَعدَُّه اهلُل َتَعاَلى ِلْلُمتَِّقيَن ِمْن ِعَباِدِه ، الِذيَن أْخَبُتوا إلى َربِِّهْم َوأَناُبوا إليِه ، ِمْن الزَّاِئِل؟ ُهَو َما 
 َجنَّاٍت َتَتَفجَُّر ِفي أْرِضها األْنَهاُر ، ُمَخلَِّديَن ِفيها ال َتُزوُل َعْنُهْم أبدًا ، َواَل َيْبُغوَن َعْنَها َتَحوُّاًل

أْزَواٌج ُمَطهََّرٌة ِمَن الدََّنِس َوالُخْبِث َوالَكْيِد َوُسوِء الُخُلِق ، َوَغْيِر َذِلَ  ِمّما َيْعَتِري  ، َوَلُهْم ِفيها
َوَيْغُمُرُهْم ِرْضَواُن اهلِل َفاَل َيْسَخُط َعَليِهْم َربُُّهْم أبدًا ، َواهلُل َبِصيٌر ِبالِعَباِد ، ُيْعِطي ُكلَّ . النَِّساَء 

 .َما َيْسَتِحقُّ ِمَن الَعَطاِء  َواِحٍد ِبَحَسِب
 : الذاكرون اهلل في كل أحوالهم( 11)
 ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

ِإنَّ ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواْلَأْرِض َواْخِتَلاِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر َلَآَياٍت ِلاُأوِلي اْلَأْلَبااِب   : قال تعالى 
َيْذُكُروَن اللََّه ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبِهْم َوَيَتَفكَُّروَن ِفاي َخْلاِق السَّاَماَواِت    الَِّذيَن ( 100)

َربََّنا ِإنََّ  َمْن ُتْدِخِل النَّاَر ( 101)َواْلَأْرِض َربََّنا َما َخَلْقَت َهَذا َباِطًلا ُسْبَحاَنَ  َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر 
َربََّنا ِإنََّنا َسِمْعَنا ُمَناِدًيا ُيَناِدي ِلْلِإيَماِن َأْن َآِمُنوا ( 101)َما ِللظَّاِلِميَن ِمْن َأْنَصاٍر َفَقْد َأْخَزْيَتُه َو

َنا َما َربََّنا َوَآِت( 103)ِبَربُِّكْم َفَآَمنَّا َربََّنا َفاْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوَكفِّْر َعنَّا َسيَِّئاِتَنا َوَتَوفََّنا َمَع اْلَأْبَراِر 
َفاْسَتَجاَب َلُهْم َربُُّهاْم  ( 104)َوَعْدَتَنا َعَلى ُرُسِلَ  َوَلا ُتْخِزَنا َيْوَم اْلِقَياَمِ  ِإنََّ  َلا ُتْخِلُف اْلِميَعاَد 

ُأْخِرُجاوا  َأنِّي َلا ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َبْعُضُكْم ِمْن َبْعٍض َفالَِّذيَن َهاَجُروا َو
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اٍت َتْجِري ِمْن ِدَياِرِهْم َوُأوُذوا ِفي َسِبيِلي َوَقاَتُلوا َوُقِتُلوا َلُأَكفَِّرنَّ َعْنُهْم َسيَِّئاِتِهْم َوَلُأْدِخَلنَُّهْم َجنَّ
-100/رانآل عما ( ]101)ِمْن َتْحِتَها اْلَأْنَهاُر َثَواًبا ِمْن ِعْنِد اللَِّه َواللَُّه ِعْنَدُه ُحْسُن الثََّواِب 

101] 
إنَّ ِفي َخْلِق السََّماَواِت ، َوَما ِفيها ِمْن َمَشاِهَد َعِظيَمٍ  ، َوَكَواِكَب َوَسايَّاَراٍت ، َوِفاي َخْلاِق    
اأَلْرِض ، َوَما ِفيها ِمْن ِبَحاٍر ، َوَأْنَهاٍر َوِجَباٍل َوَأْشِجاٍر َوَنَباْت ، َوِفي َتَعاُقِب اللَّْيِل َوالنََّهااِر ،  

آلَيااٍت  . . . اُرِضِهَما الطُّوَل َوالِقَصَر ، َوَيُطوُل َهذا َتارًة ، َوَيُطوُل اآلَخَر َتااَرًة أْخاَرى   َوَتَق
ِ  َوَبَراِهيَن َوُحَجَجًا َوَدالِئل َعَلى َوْحَداِنيَِّ  اهلِل ، َوَعِظيَم ُقْدَرِتِه ، ألْهِل الُعُقوِل َواأَلْلَباِب الّزِكيَّا 

ِإنَُّهُم الِذيَن َيْذُكُروَن اهلَل َقااِئِميَن َوَقاِعاِديَن   : ى ُأْوِلي اأَلْلَباِب َفَيُقوُل َعْنُهْم َوَيِصُف اهلُل َتَعاَل.
. . . َوَعَلى ُجُنوِبِهْم َواَل َيْقَطُعوَن ِذْكَر اهلِل ِفي َجِمياِع َأْحاَواِلِهْم ، ِبَساَراِئِرِهْم ، َوَأْلِساَنِتِهْم     

َماَواِت َواأَلْرِض ِلَيْفَهُموا َما ِفيَها ِمْن َأْسَراِر َخِليَقِتاِه ، َوِماْن ِحَكاٍم    َوَيَتَفكَُّروَن ِفي َخْلِق السَّ
َوِعَبٍر َوِعَظاٍت ، َتُدُل َعَلى الَخاِلِق ، َوُقْدَرِتِه ، َوِحْكَمِتِه ، ُثمَّ َيْرِجُعوَن إَلى َأْنُفِسِهْم َوَيُقوُلاوَن  

َق َعَبثًا َوَباِطاًل ، َربََّنا َتَنزَّْهَت َعِن الَعَبِث َوالَباِطاِل ، َوإنََّماا   ُسْبَحاَنَ  َربََّنا َما َخَلْقَت َهذا الَخْل
َوَمَتى ُحِشَر . َخَلْقَتُه ِبالَحقِّ ، َواإِلْنَساِن ِمْن َبْعِض َخْلِقَ  َلْم َتْخُلْقُه َعَبثًا ، َوِإنََّما َخَلْقَتُه ِلِحْكَمٍ  

ْعَماِلِهْم ، َفَتْجِزي الِذيَن َأَساُؤوا ِبَما َعِمُلاوا ، َوَتْجاِزي الاِذيَن    الَخْلُق إَليَ  َحاَسْبَتُهْم َعَلى َأ
 .ُثمَّ ُيِتمُّوَن ُدَعاَءُهْم َساِئِليَن َربَُّهْم أْن َيِقَيُهْم َعذاَب النَّاِر . َأْحَسُنوا ِباْلُحْسَنى 

َربََّنا ِإنََّ  َمْن ُتْدِخَلُه النَّاَر َفَقْد َأَهْنَتُه َوَأْذَلْلَتاُه ،  : ُثمَّ ُيَتاِبُعوَن ُدَعاَئُهْم َوَرَجاَءُهْم ِلَربِِّهْم قََاِئِليَن  
 ِمَن َوَأْظَهْرَت ِخْزَيُه أَلْهِل الَجْمِع َيْوَم الِقَياَمَ  ، َوالظَّاِلُموَن اَل َيِجُدوَن َيْوَم الِقَياَمِ  َمْن َيْنُصُرُهْم

َمْعِرَفِ  ِبالذِّْكِر َوالِفْكِر ، َعبَُّروا َعْن ُوُصوِل َدْعاَوِة الرَُّساوِل   َوَبْعَد َأْن َعَرُفوا اهلَل َحقَّ ال. اهلِل 
َربََّنا إنََّنا َسِمْعَنا َداِعياًا َياْدُعو النَّااَس إَلاى     : إَلْيِهْم ، َواْسِتَجاَبِتِهْم ِلَدْعَوِتِه ِسَراعًا ، َفَقاُلوا 

آِمُنوا ِبَربُِّكْم ، فآَمنَّا ُمْسَتِجيِبيَن َلُه ، َربَّنا َفاْغِفْر َلَنا : ، َوَيُقوُل ( َوُهَو الرَُّسوُل ) اإِليَماِن ِبَ  
 .ْقَنا ِبِهْم ُذُنوَبَنا ، َوَتجاَوْز َعْن َسِيَئاِتَنا ، ِفيَما َبْيَنَنا َوَبْيَنَ ، َوَتَوفََّنا َمَع اأَلْبَراَر الصَّاِلِحيَن َوَأْلِح

ِلَساِن ُرُسِلَ  ، َواَل ُتْخِزَنا َيْوَم الِقَياَمِ  َأَماَم الَخْلِق ، إنََّ  اَل ُتْخِلاُف   َربََّنا َوآِتَنا َما َوَعْدَتَنا َعَلى
َتْجِزي الِمْيَعاَد الِذي َأْخَبَر َعْنُه ُرُسُلَ  الِكَراُم ، َوُهَو ِقَياُم الَخْلِق َيْوَم الِقَياَمِ  َبْيَن َيَدْيَ  ، َوإنََّ  

 .الَخْيِر َوالُحْسَنى ، َوَتْجِزي الِذيَن أَساُؤوا ِبَما َيْسَتِحُقوَن ِمْن َعَذاِب النَّاِر الَعاِمِليَن الصَّاِلِحيَن ِب
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َلمَّا َسَأَل الُمْؤِمُنوَن َذُوو اأَلْلَباِب َربَُّهْم َما َسَأُلوا ِفي اآلياِت السَّاِبَقاِت ، اْسَتَجاَب َلُهاْم َربُُّهاْم   
ِرِهْم َوَتَفكُِّرِهْم ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواأَلْرِض ، َوَتْنِزيِهِهْم َربَُّهْم َعِن ِلِصْدِقِهْم ِفي إيَماِنِهْم ، َوِذْك

إنَُّه اَل ُيَضيُِّع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُهْم ِمْن َذَكاٍر أْو ُأْنَثاى ،   : الَعَبِث ، َوَتْصِديِقِهْم ُرُسَلُه ، َوَقاَل َلُهْم 
، ( َبْعُضاُكْم ِماْن َبْعاٍض    ) َرُه ، َوَجِميُعُهْم َلَديِه َسَواٌء ِفي الثََّواِب َوإنَُّه َسُيَوفِّي ُكلَّ َعاِمٍل َأْج

َفالِذيَن َهاَجُروا ِمْن َداِر الشِّْرِ  َوَأَتوا إلى َداِر اإِليَماِن ، َوَضاَيَقُهُم الُمْشِرُكوَن َحتَّى اْضَطرُّوُهْم 
ِهْم َوَأْمَواِلِهْم ، اَل ِلَشيٍء إالَّ أْن َيُقوُلاوا َربََّناا اهلُل ،   إلى الُخُروِج ِمْن ِدَياِرِهْم ، َوُمَفاَرَقِ  َأْهِل

َفهُؤالِء َجِميعًا َساُيكَِّفُر اهلُل  . . . َوالَِّذيَن ُيَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل اهلِل ، َوُيْقَتُلوَن َصاِبِريَن ُمْحَتَسِبيَن 
َجنَّاٍت َتْجِري األْنَهاُر ِفي َجَنَباِتَها ، َوُيِنيُلُهْم َذِلَ  َجَزاًء  َعْنُهْم َسيَِّئاِتِهْم َوَخَطاَياُهْم ، َوَسُيْدِخُلُهْم

َوِلْلِعَباِد . َلُهْم ِمْن ِعْنِد اهلِل ، َوَثَوابًا َجِزياًل ِمْنُه ، ألنَّ اهلَل َعِظيٌم ، َوالَعِظيُم اَل ُيْعِطي إالَّ َجِزياًل 
 .الثَّواِب الصَّاِلِحيَن ِعْنَد اهلِل َخْيُر الَجَزاِء َو

 : المحافظون على حدود اهلل( 11)
 ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

ِتْلَ  ُحُدوُد اللَِّه َوَمْن ُيِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه ُيْدِخْلُه َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَهاا اْلَأْنَهااُر   : قال تعالى 
 [13/النساء( ]13)ُم َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَ  اْلَفْوُز اْلَعِظي

اَل َوَهِذِه اأَلْنِصَبُ  الِتي َحدََّدَها اهلُل َتَعاَلى ِلْلَوَرَثِ  ِبَحَسِب ُقْرِبِهْم ِمَن الَميِِّت ِهَي ُحاُدوُد اهلِل ، َفا  
اهلُل ِلْلَوَرَثِ  ،  َوَمْن ُيِطْع َأْمَر اهلِل ، َوَأْمَر َرُسوِلِه ، َفيَما َفَرَضُه. َتْعَتُدوا ِفيها ، َواَل َتَتَجاَوُزوَها 

اِلادًا  َفَلْم ُيْنِقْص ِلَبْعِضِهْم ، َوَلْم َيِزْد َبْعَضُهْم ِبِحيلٍ  َأْدَخَلُه اهلُل َجنًَّ  َتْجِري ِمْن َتْحِتها اأَلْنَهاُر َخ
 .ِفيها ، َوَهذا ُهَو الَفْوُز الَعِظيُم 

 : أداء الفرائض( 13)
  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

الَِّذيَن ُيْؤِمُناوَن ِباْلَغْياِب َوُيِقيُماوَن    ( 1)َذِلَ  اْلِكَتاُب َلا َرْيَب ِفيِه ُهًدى ِلْلُمتَِّقيَن : قال تعالى 
َوالَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِبَما ُأْنِزَل ِإَلْيَ  َوَماا ُأْناِزَل ِماْن َقْبِلاَ      ( 3)الصََّلاَة َوِممَّا َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن 

-1/البقرة(  ]1)ُأوَلِئَ  َعَلى ُهًدى ِمْن َربِِّهْم َوُأوَلِئَ  ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ( 4)ُيوِقُنوَن  َوِباْلَآِخَرِة ُهْم
1] 
ُمْنَزٌل ِمْن ِعنِد اهلِل ، َوُهَو ُهًدى َوُناوٌر َيهَتاِدي ِباِه    ( الِكَتاُب ) اَل َش َّ في َأنَّ َهَذا الُقرآَن  

 .َعَمِل ِبَطاَعِ  اهلِل ، َوَيتَُّقوَن الشِّْرَ  َوَأْسَباَب الِعَقاِب الُمتَُّقوَن ، الِذيَن َيجَتِهُدوَن في ال
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الَغْيِب ) َوهؤالِء الُمتَُّقوَن ُهُم الذيَن ُيَصدُِّقوَن ِبَحزٍم َوإيماٍن وِإذَعاٍن بما اَل َيَقُع َتْحَت َحواسِِّهْم 
َوُهاْم  . َوَجنَِّتِه َوِلَقاِئِه ، َوِبالَحَياِة َبْعاَد الَماْوِت    َفُيْؤِمُنوَن ِباهلِل ، َوِبَماَلِئَكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسِلِه( 

ُرُكوَعَهاا   -ِبُخُشوٍع َتامٍّ ، َوُحُضوِر َقْلٍب  -ُيِقيُموَن الصَّالَة ، َوُيَؤدُّوَنها َحقَّ َأَداِئَها َوُيِتمُّوَن 
 .ُجوِه الَخيِر ، َوُيَؤدُّوَن َزَكاَة َأْمَواِلِهْم َوُسُجوَدَها َوِتالَوَتَها ، َوُيْنِفُقوَن ممَّا َرَزَقُهُم اهلُل في ُو

َوهؤالِء الُمتَُّقوَن ُهُم الذيَن ُيَصدُِّقوَن بما ِجْئَت ِبِه َيا ُمَحمَُّد ِمْن ِعْنِد اهلِل ، َوبَما ُأنِزَل َعَلى َمْن  
َجاُؤوُهْم ِبِه ِماْن َربِِّهاْم ، َوُهاْم     َقْبَلَ  ِمَن الُمْرَسِليَن ، ال ُيَفرُِّقوَن َبْيَنُهْم ، َوال َيْجَحُدوَن بما

 .َيْعَتِقُدوَن ِبِصْدِق َما َجاَءْتُهْم ِبِه النُُّبوَّاُت ِمَن الَبْعِث َوالِحَساِب في اآلِخَرِة 
ِإَقاَمِ  ِمْن ِإيَماٍن باهلِل ، َوِإيَماٍن ِبالَبْعِث َوالِحَساِب ، َو: َفهُؤالِء الُمتَِّصُفوَن بالصَِّفاِت الُمَتَقدَِّمِ   

ُهْم َعَلى ُهًدى ِمْن َربِِّهْم َوُنوٍر َوَبِصايَرٍة ، َوُهاُم الُمْفِلُحاوَن    . . . الصَّاَلِة ، َوَتْأِديِ  الزََّكاِة 
الَفاِئُزوَن الِذيَن َأْدَرُكوا َما َطَلُبوُه بعَد السَّعِي الَحِثيِث ِفي الُحُصوِل َعليِه ، َوَنَجْوا ِمْن َشرِّ َماا  

 .ُه اْجَتَنُبو
َوَلَقْد َأَخَذ اللَُّه ِميَثاَق َبِني ِإْسَراِئيَل َوَبَعْثَنا ِمْنُهُم اْثَنْي َعَشَر َنِقيًبا َوَقاَل اللَُّه ِإنِّاي  : قال تعالى و

اللََّه َقْرًضا َحَسًنا  َمَعُكْم َلِئْن َأَقْمُتُم الصََّلاَة َوَآَتْيُتُم الزََّكاَة َوَآَمْنُتْم ِبُرُسِلي َوَعزَّْرُتُموُهْم َوَأْقَرْضُتُم
َذِلَ  ِمْنُكْم َفَقاْد  َلُأَكفَِّرنَّ َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكْم َوَلُأْدِخَلنَُّكْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلَأْنَهاُر َفَمْن َكَفَر َبْعَد 

 [11/المائدة( ]11)َضلَّ َسَواَء السَِّبيِل 
َد َوالَمَواِثيَق َعَلى َبِني ِإْسَراِئيَل َلَيْعَمُلنَّ ِبَأْحَكااِم التَّاوَراِة الِتاي    إنَُّه َأَخَذ الُعُهو: َيُقوُل َتَعاَلى 

َوَأَمَر ُموَسى َعَليِه السَّاَلُم ، ِبأْن َيْخَتاَر ِمْن ُكلِّ ِسْبٍط ، ِمْن َأْساَباِط َبِناي   . َتْحوي َشِريَعَتُهْم 
ياًل َعَلى َجَماَعِتِه ، ِبالَوَفاِء ِبَتْنِفيِذ َما ُأمُروا ِبِه ، َفاْخَتاَر ِإْسَراِئيَل االْثَنِي َعَشَر ، َنِقيبًا َيُكوُن َكِف

َفَساَر ِبِهْم ُموَساى  .ُموَسى النَُّقَباَء ، َوَأَخَذ الِميَثاَق َوَتَكفََّل َلُه النَُّقَباُء ِبالَوَفاِء ِبَما اْلَتَزُموا ِبِه 
 السُّْكَنى ِفيَها ، َوَكاَن ِفيها الَكْنَعاِنيُّوَن ، َفَلمَّا َدَنا ِمْنَهاا  إلى األْرِض الُمَقدََّسِ  الِتي َوَعَدُهُم اهلُل

ا َبَعَث ُموَسى النَُّقَباَء َيَتَحسَُّسوَن األْخَباَر ، َفَرأوا أْجَساَم الَكْنَعاِنيِّيَن َقوَّيً  ، َفَهاُبوُهْم ، َوَرَجُعو
َسى َقْد َنَهاُهْم َعْن َذِلَ  ، َفَنَكُثوا الِميَثاَق ، َوَلْم َيْلَتِزْم ِباِه  ُيَحدُِّثوَن َقْوَمُهْم ِبَما َرأوا ، َوَكاَن ُمو

 .إالَّ َنِقيَباِن 
إنَُّكْم ِبِحْفِظاي َوِرَعااَيِتي ،   : َوَقاَل اهلُل َتَعاَلى ِلَبني إْسَراِئيَل َعَلى ِلَسان ُموَسى َعَليِه السَّاَلُم 

ْمُتْم ُمَحاِفِظيَن َعَلى الِميَثاِق ، َوإني َمْشاِرٌف َعَلايُكْم ، َوُمْبِصاٌر    َوإنِّي َناِصُرُكْم َوُمِعيُنُكْم َما ُد
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َهاا  أَلْفَعاِلُكْم ، َسِميٌع َعِليٌم ِبَضَماِئِرُكْم ، َوَقاِدٌر َعَلى ُمَجاَزاِتُكْم ، َفإذا أَقْمُتُم الصَّاَلَة ، َوأدَّيُتُمو
ْم ، َوآَمْنُتْم ِبُرُسِلي َجِميعًا ، َوَصدَّْقُتُموُهْم ِفيَما َجاُؤوا ِبِه ِمَن َحقَّ َأَداِئها ، َوَدَفْعُتْم َزَكاَة َأْمَواِلُك

، َوَأْنَفْقُتم اأَلْمَواَل ِفاي َساِبيِل   ( َعزَّْرُتُموُهْم ) الَوْحي ، َوَنْصَرُتُموُهْم َوآَزْرُتُموُهْم َعَلى الَحقِّ 
إَذا َفَعْلُتْم ُكلَّ َذِلَ  ألَكفِّارنَّ َعاْنُكْم َسايَِّئاِتُكْم ،    ( . . . َأْقَرَضْتُم اهلُل ) اهلِل ، َواْبِتَغاَء َمْرَضاِتِه 

َوأْمُحونَّ ُذُنوَبُكْم ، َوأْسُتُرَها َعَليُكْم ، َوال َأؤاِخُذُكْم َعَليها َوألْدِخَلنَُّكْم ِفي َرْحَمِتاي ، َوأْساِكُنُكْم   
ْن َخاَلَف َهذا الِميَثاَق َبْعَد َعْقاِدِه َوَتْوِكياِدِه ، َفَقاْد    َوَم. َجنَِّتي الِتي َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأَلْنَهاُر 

 .َأْخَطَأ الطَِّريَق الَواِضَح ، َوَعَدَل َعِن الُهَدى إَلى الضَّالِل 
ِن َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعٍض َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعا : وقال تعالى 

ِإنَّ اللََّه اْلُمْنَكِر َوُيِقيُموَن الصََّلاَة َوُيْؤُتوَن الزََّكاَة َوُيِطيُعوَن اللََّه َوَرُسوَلُه ُأوَلِئَ  َسَيْرَحُمُهُم اللَُّه 
اِلاِديَن  َوَعَد اللَُّه اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلَأْنَهااُر خَ ( 01)َعِزيٌز َحِكيٌم 

(  01)ِفيَها َوَمَساِكَن َطيَِّبً  ِفي َجنَّاِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن ِمَن اللَِّه َأْكَبُر َذِلَ  ُهاَو اْلَفاْوُز اْلَعِظايُم    
 [01، 01/التوب ]

ِبالصِّاَفاِت   الُمْؤِمُنوَن َوالُمْؤِمَناُت َبْيَنُهْم ُأُخوٌَّة ، َوَمَودٌَّة ، َوَتَعاُوٌن ، َوَتاَراُحٌم ، َوَيتَِّصاُفونَ  
َفَيَتَناَصُروَن َوَيَتَعاَضُدوَن َوَيْفَعُلوَن الَخْيَر ، َوَيْأُمُروَن ِباِه ،  : الَحِميَدِة الِتي َيْأُمُرُهْم ِبَها ِديُنُهْم 

ُيَؤدُّوَن َزَكااَة  َوَيْنَتُهوَن َعِن الُمْنَكِر َوَيْنَهْوَن َعْنُه ، َوُيِقيُموَن الصَّاَلَة َوُيَؤدُّوَنَها َحقَّ َأَداِئَها ، َو
. َأْمَواِلِهْم ِإَلى ُمْسَتِحقِّيَها ، َوُيِطيُعوَن اهلَل َوَرُسوَلُه ِفيَما َأَمَر ، َوَيْتُرُكوَن َما َنَهى َعْنُه َوَزَجاَر  

، َواهلُل َعِزياُز   َوالُمتَِّصُفوَن ِبَهِذِه الصَِّفاِت الطَّيَِّبِ  اْلَكِريَمِ  َسَيْرَحُمُهُم اهلُل ِفي الدُّْنَيا َواآلِخاَرةِ 
الَجاِنِب ، ُيِعزُّ َمْن َيَشاُء ، َوُهَو َحِكيٌم ِفي ِقْسَمِتِه الصَِّفاِت َباْيَن َخْلِقاِه ، َفَجَعاَل الُماْؤِمِنيَن     

 .َيْخَتصُّوَن ِبالصَِّفاِت الَحِميَدِة ، َوالُمَناِفِقيَن َيْخَتصُّوَن ِبالصِِّفاِت الَذِميَمِ  الُمْنَكَرِة 
 الُمْؤِمِنيَن َوالُمْؤِمَناِت َأنَُّه َسُيْدِخُلُهْم ِفي اآلِخَرْة َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَهاا اأَلْنَهااُر ،   َوَعَد اهلُل

ِت ، ُيِقيُموَن ِفيَها َخاِلِديَن َأَبدًا ، ِفي َمَساِكَن َطيَِّبْ  َحَسَنِ  الِبَناِء ، َوَطيَِّبِ  الَقَراِر ِفي َهِذِه الَجنَّا
 .ْم ِبِرْضَواٍن ِمْنُه َأْكَبَر َوَأَجلَّ ِممَّا ُهْم ِفيِه ِمَن النَِّعيِم ، َوَذِلَ  ُهَو الَفْوُز الَعِظيُم َوَوَعَدُه

: َفَيُقوُلاوَن  . ِإنَّ اهلَل َعزَّ َوَجلَّ َيُقوُل َيا َأْهَل الَجنَِّ  : " َقاَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم 
َوَما َلَنا اَل َنْرَضى َياا  : َهْل َرِضيُتْم؟ َفَيُقوُلوَن : َ  َواْلَخْيُر ِفي َيَدْيَ  ، َفَيُقوُل َلبَّْيَ  َربََّنا َوَسْعَدْي

: َأاَل ُأْعِطيُكْم َأْفَضَل ِمْن َذِلَ ؟ َفَيُقوُلوَن : َفَيُقوُل . َربُّ َوَقْد َأْعَطْيَتَنا َما َلْم ُتْعِط َأَحدًا ِمْن َخْلِقَ  
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َرَواُه " ) ُأِحلُّ َعَلْيُكْم ِرْضَواِني َفاَل َأْسَخُط َعَلْيُكْم َبْعَدُه َأَبدًا : َل ِمْن َذِلَ ؟ َفَيُقوُل َوَأيُّ َشيٍء َأْفَض
 ( .الشَّْيَخاِن َوَماِلُ  

 : الذين آمنوا بالرسول صلى اهلل عليه وسلم من أهل الكتاب( 14)
 ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

َلَتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة ِللَِّذيَن َآَمُنوا اْلَيُهوَد َوالَِّذيَن َأْشَرُكوا َوَلَتِجاَدنَّ َأْقاَرَبُهْم   : قال تعالى 
َن َوُرْهَباًناا َوَأنَُّهاْم َلاا    َمَودًَّة ِللَِّذيَن َآَمُنوا الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّا َنَصاَرى َذِلَ  ِبَأنَّ ِماْنُهْم ِقسِّيِساي  

َوِإَذا َسِمُعوا َما ُأْنِزَل ِإَلى الرَُّسوِل َتَرى َأْعُيَنُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّْمِع ِممَّا َعَرُفوا ( 81)َيْسَتْكِبُروَن 
ْؤِمُن ِباللَِّه َوَما َجاَءَنا ِمَن َوَما َلَنا َلا ُن( 83)ِمَن اْلَحقِّ َيُقوُلوَن َربََّنا َآَمنَّا َفاْكُتْبَنا َمَع الشَّاِهِديَن 
َفَأَثاَبُهُم اللَُّه ِبَما َقاُلوا َجنَّاٍت َتْجاِري  ( 84)اْلَحقِّ َوَنْطَمُع َأْن ُيْدِخَلَنا َربَُّنا َمَع اْلَقْوِم الصَّاِلِحيَن 

 [81-81/لمائدةا(  ]81)ِمْن َتْحِتَها اْلَأْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَ  َجَزاُء اْلُمْحِسِنيَن 
الِذيَن آَمُنوا ِبُمَحمٍَّد صلى اهلل علياه وسالم   ) إنَّ َأْكَثر النَّاِس َعَداَوًة ِلْلُمْؤِمِنيَن : َيُقوُل َتَعاَلى 

َوِإنَّ َأْقَرَب النَّاِس َمَودًَّة ِلْلُمْساِلِميَن ُهاُم النََّصااَرى ،    . ، ُهُم الَيُهوُد َوالُمْشِرُكوَن ( َواتََّبُعوُه 
َفِ  يَن َقاُلوا َعْن َأْنُفِسِهْم إنَُّهْم ُيَتاِبُعوَن الَمِسيَح َعَلى ِديِنِه ، ِلَما ِفي ُقُلوِبِهْم ِمَن الرِّقَِّ  َوالرَّْأالِذ

ُساُموٍّ   ، َوأَلنَّ َبْيَنُهْم ِقسِّيِسيَن َيَتَولَّْوَن َتْعِليَمُهْم َأْحَكاَم الدِّيِن ، َوُيَبصُِّروَنُهْم ِبَما ِفي ِديِنِهْم ِمْن
ِن َوآَداٍب َوَفَضاِئَل ، َوأَلنَّ َبْيَنُهْم ُرْهَبانًا َيْضِرُبوَن َلُهُم الَمَثَل ِفي الزُّْهِد َوالَتَقشُِّف َواإِلْعَراِض َع

، َوإنَُّهاْم   الدُّْنيا َوُزْخُرِفَها َوِفْتَنِتَها ، َوُيَنمُّوَن ِفي ُنُفوِسِهُم الَخْوَف ِمَن اهلِل ، َواالْنِقَطاَع ِلْلِعَباَدِة
َكاَن الَيُهاوُد َوالُمْشاِرُكوَن   . ) اَل َيْسَتْكِبُروَن َعِن اإِلْذَعاِن ِلْلَحقِّ ، ِحيَنَما َيَتَبيَُّن َلُهْم أنَُّه َحقٌّ 

وِّ َكاالِكْبِر َوالُعُتا  : َيْشَتِرُكوَن ِفي َبْعِض الِصَفاِت الِتي اْقَتَضْت َعَداَوَتُهُم الشَِّديَدَة ِلْلُماْؤِمِنيَن  
َوالَعَصاِبيَِّ   ( ِماْن َحَنااٍن َوَرْحَماٍ     ) َوالَبْغيِّ َواأَلَثَرِة َوالَقْسَوِة ، َوَضْعِف الَعاِطَفِ  اإِلْنَساِنيَِّ  

 َوَكاَن ُمْشِرُكو الَعَرِب ِفي َجاِهِليَِّتِهْم َأَرقَّ ِمَن الَيُهوِد ُقُلوبًا ، َوَأْعَظَم َسَخاًء َوِإيَثارًا ،. الَقْوِميَِّ  
 ( .َوَأْكَثَر ُحرِّيًَّ  ِفي الِفْكِر َواْسِتْقالاًل ِفي الرَّْأِي 

َوإَذا َسِمُعوا َما َأْنَزَل اهلُل َعَلى َرُسوِلِه ِمَن الُقْرآِن ، َوُتِلَي َعَلْيِهُم الُقْرآَن ، ُتفِيُض ُعُياوُنُهْم    
، أَلنَُّهْم َعَرُفوا َأنَّ َما َبْيَنُه الُقاْرآُن ُهاَو   ( ْم َأْي َيْبُكوَن َحتَّى َيسيَل الدَّمُع ِمْن ُعُيوِنِه) ِبالدَّْمِع 

َوِحيَن َيْسَمُعوَن . الَحقُّ ، َوَلْم َيْمَنْعُهْم ِمْن َذِلَ  ُعُتوٌّ َواَل اْسِتْكَباٌر َوال َتَعصٌُّب َكَما َيْمَنُع َغيَرُهْم 
َء ِفي ُكُتِبِهْم ، َيَتَضرَُّعوَن إلى اهلِل ِبأْن َيَتَقبََّل الَحقَّ الِذي َجاَء ِبِه الُقْرآُن ، َوُهَو ُمَطاِبٌق ِلَما َجا
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َيْعلُموَن ِمْنُهْم إيَماَنُهْم َوأْن َيْكُتَبُهْم َمْع ُأمَِّ  ُمَحمٍَّد الِذيَن َجَعَلُهُم اهلُل ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس ، ألنَُّهْم 
ِفِهْم ، أنَّ النَِّبيَّ اأَلِخيَر الِذي َيْكُمُل ِباِه الادِّْيُن ، َوَياتمُّ    ِمْن ُكُتِبِهْم ، َوِممَّا َيَتَناقََُلوَنُه َعْن َأْساَل

. التَّْشِريُع ، َيُكوُن ُمتَِّبُعوُه ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس ، َوَيُكوُنوَن ُحجًَّ  َعَلى الُمْشِرِكيَن َوالُمْبِطِلايَن  
الِذي َيْمَنُعَنا ِمْن أْن ُنْؤِمَن ِباهلِل َوْحَدُه اَل َشاِريَ    َوَما: َوَيُقوُل َهُؤاَلِء الُمْؤِمُنوَن ِمَن النََّصاَرى 

َلُه ، َوَما الِذي َيُصدَُّنا َعِن اتَِّباِع َما َجاَءَنا ِمَن الَحقِّ َعَلى ِلَساِن َرُسوِلِه صلى اهلل عليه وسلم 
َنا َلَنْطَمُع أْن ُيْدِخَلَنا َربَُّنا َمَع الَقاْوِم  ، َبْعَد أْن َظَهَر أنَُّه ُرُوُح الَحقِّ الِذي َبشََّر ِبِه الَمِسيُح َوِإنَّ

َفَجاَزاُهُم اهلُل َعَلى ِإيَماِنِهْم ِبِه َوِبُرُسُلِه ، َوَعَلاى  .  الِذيَن َصَلَحْت َأْحَواُلُهْم ِبالَعَقاِئِد الصَِّحيَحِ  
ِتِه ، َوإْسَكاِنِهْم ِفي َجنَّااٍت َتْجاِري ِفاي    َتْصِديِقِهْم ِبالَحقِّ ، َواْعِتَراِفِهْم ِبِه ِبإْدَخاِلِهْم ِفي َرْحَم

َن َجَنَباِتَها اأَلْنَهاُر ، َوَسَيُكوُنوَن ِفيَها َخاِلِديَن أَبدًا َوَذِلَ  ُهَو الَجَزاُء الِذي َأَعدَُّه اهلُل ِلَمْن َأْحَسا 
 .َعَماًل 

ِخَرِة ِإنَّا ُهْدَنا ِإَلْيَ  َقاَل َعَذاِبي ُأِصيُب ِبِه َواْكُتْب َلَنا ِفي َهِذِه الدُّْنَيا َحَسَنً  َوِفي اْلَآ: وقال تعالى 
ِبَآَياِتَنا َمْن َأَشاُء َوَرْحَمِتي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء َفَسَأْكُتُبَها ِللَِّذيَن َيتَُّقوَن َوُيْؤُتوَن الزََّكاَة َوالَِّذيَن ُهْم 

يَّ اْلُأمِّيَّ الَِّذي َيِجُدوَنُه َمْكُتوًبا ِعْنَدُهْم ِفي التَّاْوَراِة  الَِّذيَن َيتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّب( 116)ُيْؤِمُنوَن 
ُم اْلَخَباِئاَث  َواْلِإْنِجيِل َيْأُمُرُهْم ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّيَِّباِت َوُيَحرُِّم َعَلْيِه

اَل الَِّتي َكاَنْت َعَلْيِهْم َفالَِّذيَن َآَمُنوا ِبِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتََّبُعوا َوَيَضُع َعْنُهْم ِإْصَرُهْم َواْلَأْغَل
 [110، 116/األعراف( ]110)النُّوَر الَِّذي ُأْنِزَل َمَعُه ُأوَلِئَ  ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 

َبً  ِفي هِذِه الدُّنيا ، ِمْن َعاِفيٍ  َوَبْساَطٍ   َحَياًة َطيِّ{ واكتب َلَنا } َوَأْثِبْت َلَنا ، ِبَرْحَمِتَ  َوَفْضِلَ  
في الرِّْزِق ، َوَتْوِفيٍق ِلَطاَعِ  ، َوَمُثوَبٍ  َحَسَنٍ  ِفي اآلِخَرِة ِبُدُخوِل الَجنَِّ  ، َوَنْياِل ِرْضاَواِنَ  ،   

َباَدِة الِعْجِل ، َوِمْن َتْقِصيِر الُعَقاالِء  ِممَّا َفَرَط ِمْن ُسَفَهاِئَنا ِمْن ِع{ ُهْدَنآ ِإَلْيَ  } ِإنََّنا ُتْبَنا ِإَلْيَ  
 .ِمّنا ِفي َنْهِيِهْم َواإِلْنَكاِر َعَليِهْم 

َلَقْد َأْوَجْبُت َأْن َيُكوَن َعَذاِبي َخاّصًا ُأِصيُب ِبِه َماْن  : َوَردَّ اهلُل َتَعاَلى َعَلى ُدَعاِء ُموَسى َقاِئاًل 
يَن َلْم َيُتوُبوا ، َأمَّا َرْحَمِتي َفَقْد َوِسْعَت ُكلَّ َشيٍء ، َوَساُأْثِبُت  َأَشاُء ِمَن الُكفَّاِر َوالُعَصاِة ، الِذ

َرْحَمِتي ِبَمِشيَئِتي ِللَِّذيَن َيتَُّقوَن الُكْفَر َوالَمَعاِصَي ، َوُيَؤدُّوَن الزََّكااَة الَمْفُروَضاَ  ، َوُيْؤُتاوَن    
ِللَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن َوُيَصدُِّقوَن ِبَجِميِع آَياِتي الدَّالَّاِ  َعَلاى   الصََّدَقاِت الِتي َتَتَزكَّى ِبَها ُنُفوُسُهْم ، َو

 الوْحَداِنيَِّ  ، َوُيَصدُِّقوَن ُرُسِلي ، َوَما َجاُؤوُهْم ِبِه 
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ُعوَن ُمَحمَّادًا  ِإنَُّهْم الِذيَن َيتَِّب: َوُيَتاِبُع اهلُل َتَعاَلى َوْصَف الِذيَن َيْشَمُلُهْم ِبَرْحَمِتِه الَواِسَعِ  َفَيُقوُل 
يِل ، النَّبيِّ اأُلمِّيَّ ، الِذي اَل َيْكُتُب َواَل َيْقَرُأ ، َوَقْد َجاَء َوْصُفُه َوالِبَشاَرُة ِبِه ِفي التَّوَراِة َواإِلْنِج

ِر ، َوُيِحالُّ َلُهاُم   َوُهَو َيْأُمُرُهْم ِبِفْعِل الَخْيَراِت ، َوِباأَلْمِر ِبالَمْعُروِف ، َوَيْنَهاُهْم َعْن ِفْعِل الُمْنَك
َباِ   الطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزِق ، َوَيَضُع َعْنُهُم التََّكاِليَف الشَّاقََّ  ، َكاْشِتَراِط َقْتِل النَّْفِس ِفي ِصحَِّ  التَّْو

الَخاِطَئاِ  ،   ، َوالِقَصاِص ِفي الَقْتِل الَعْمِد َأِو الَخَطِإ ، ِمْن َغْيَر َشْرٍع ِللدَِّيِ  ، َوَقْطِع اأَلْعَضاِء
َفَقْد َجاَء ُمَحمَّاٌد ِبَماا ُهاَو ُيْساٌر     . . . َوَقْطِع َمْوِضِع النََّجاَسِ  ِمَن الثَّْوِب ، َوَتْحِريِم السَّْبِت 

 .ِوَسَماَحٌ  
: " َوَقاَل َرُسوُل اهلُل صلى اهلل عليه وسلم ُيوِصي َأِميِريِن َأْرَسَلُهَما ِفي َبْعَثيِن ِإلى الاَيَمِن  ]  
 " [ .شَِّرا َواَل ُتَنفَِّرا َواَل ُتَعسَِّرا ، َوَتَطاَوَعا َواَل َتْخَتِلَفا َب

َوَوسََّع اهلُل َعَلى ُمَحمٍَّد صلى اهلل عليه وسلم ُأُموَرَها ، َوَسهََّلَها َلَها ، َفَقاَل َرُسوُل اهلِل صالى  
َفالاِذيَن آَمُناوا   " َوَما اْسُتْكِرُهوا َعَلْياِه  ُرِفَع َعْن ُأمَِّتي الَخَطُأ َوالنِّْسَياُن : " اهلل عليه وسلم 

ِبالرَُّسوِل النَِّبيِّ اأُلميِّ ، ِحيَن ُبِعَث ، ِمْن َقوِم ُموَسى َوِعيَسى ، َوِمْن ُكلِّ ُأمٍَّ  ، َوَعزَُّروُه ِباَأْن  
َنَصُروُه ِباللَِّساِن َوالَيِد ، َواتََّبُعوا َمَنُعوُه َوَحَمْوُه ِمْن ُكلِّ َمْن ُيَعاِديِه ، َمَع التَّْعِظيِم َواإِلْجاَلِل ، َو

َفُأوَلِئَ  ُهُم الُمْفِلُحاوَن ، الَفااِئُزوَن   . . النُّوَر اأَلْعَظَم الِذي ُأْنِزَل َمَع ِرَساَلِتِه ، َوُهَو الُقرآُن 
 .بالرَّْحَمِ  َوالرِّْضَواِن 

 : الصادقون مع اهلل( 11)
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
َقاَل اللَُّه َهَذا َيْوُم َيْنَفُع الصَّاِدِقيَن ِصْدُقُهْم َلُهْم َجنَّاٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَهاا اْلَأْنَهااُر   : ل تعالى قا

 [110/المائدة( ]110)َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه َذِلَ  اْلَفْوُز اْلَعِظيُم 
يَسى ، َعَلْيِه السَّاَلُم ، ِمْن ِعبَاَدِة َمْن َعَبُدوُه ، َواهلُل َتَعاَلى َأْعَلُم ِبِصْدِقِه ، َقااَل  َوِحيَن َتَبرََّأ ِع

َهَذا ُهَو الَيْوُم الِذي َيْنَفُع ِفيِه الصَّاِدِقيَن ِصْدُقُهْم ، َوالُمَوحِِّديَن َتْوِحيُدُهْم ، َوَساَتُكوُن  : َتَعاَلى 
ْجِري اأَلْنَهاُر ِفي َجَنَباِتَها ، َجَزاًء َوَفاقًا َلُهْم ، َوَسَيُكوُنوَن ِفيَها َخاِلِديَن َأَبدًا للصَّاِدِقيَن َجنَّاٌت َت

،  ، َوَلَقْد َفاُزوا ِبِرَضا َربِِّهْم َوِرَضَواِنِه ، َوَرُضوا َعمَّا َأْكَرَمُهْم ِبِه َربُُّهْم ، َوَأْنَعَم ِباِه َعَلاْيِهمْ  
 .َعِظيُم الِذي اَل َأْعَظَم ِمْنُه َوَهَذا ُهَو الَفْوُز ال

 : المجاهدون في سبيل اهلل بأموالهم وأنفسهم( 16)
  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ



 « َّارَهْدُي الَنبي الُمْخَتار في َوْصِف الَجنَِّة والن»      

َخاَف الَفْوت« » َمْن َأْيَقَن الَمْوت 110 

َ  َلُهُم اْلَخْيَراُت َلِكِن الرَُّسوُل َوالَِّذيَن َآَمُنوا َمَعُه َجاَهُدوا ِبَأْمَواِلِهْم َوَأْنُفِسِهْم َوُأوَلِئ: قال تعالى 
َأَعدَّ اللَُّه َلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلَأْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َذِلاَ   ( 88)َوُأوَلِئَ  ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 

 [80-88/التوب (  ]80)اْلَفْوُز اْلَعِظيُم 
اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ، َوالُمْؤِمِنيَن َجاَهاُدوا   إَذا َتَخلََّف اْلُمَناِفُقوَن َعِن الِجَهاِد َفِإنَّ َرُسوَل

ِفي الدُّْنَيا ِبَتْحِقيِق النَّْصاِر  : ِفي َسِبيِل اهلِل ِبَأْمَواِلِهْم َوَأْنُفِسِهْم ، َوَهُؤاَلِء َوَعَدُهُم اهلُل ِبالَخْيَراِت 
 .الَمَغاِنِم ، َوِفي اآلِخَرِة ِبِرَضا اهلِل َوَجنَّاِتِه ، َوَمُحِو اْلُكْفِر ، َوِإْعاَلِء َكِلَمِ  اهلِل ، َوالتََّمتُِّع ِب

َلُهاْم   َوَقْد َأَعدَّ اهلُل َتَعاَلى ِلَهُؤاَلِء الُمْؤِمِنيَن الُمْخِلِصيَن الُمَجاِهِديَن ِبَأْمَواِلِهْم َوَأْنُفِسِهْم ، َجَزاًء
، َجنَّاٍت َتْجِري األْنَهاُر ِفي َجَنَباِتَها ، َوَهاَذا   َعَلى ِإيَماِنِهْم َوِإْخاَلِصِهْم ِفي َطاَعِ  اهلِل َوَرُسوِلِه

 .ُهَو الَفْوُز الَعِظيُم 
 : السابقون األولون من المهاجرين واألنصار ومن اتبع طريقهم( 10)
 ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

ُقوَن اْلَأوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن َواْلَأْنَصاِر َوالَِّذيَن اتََّبُعوُهْم ِبِإْحَساٍن َرِضاَي  َوالسَّاِب:  قال تعالى 
َفاْوُز  اللَُّه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوَأَعدَّ َلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري َتْحَتَها اْلَأْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا َذِلاَ  الْ 

 [100/ب التو( ]100)اْلَعِظيُم 
َوُهُم الِذيَن َهاَجُروا َقْبَل ) ُيْخِبُر اهلُل َتَعاَلى َعْن ِرَضاُه َعِن السَّاِبِقيَن اأَلوَِّليَن ِمَن الُمَهاِجِريَن ،  

َوُهُم الِذيَن َباَيُعوا الرَُّسوَل صلى اهلل علياه وسالم ِفاي    ) ، َوِمَن اأَلْنَصاِر ( ُصْلِح الُحَدْيِبَيِ  
َوُيْخِبُر َتَعاَلى ِبِرَضاُه َعْنُهْم ِبَماا  . ، َوَعَلى التَّاِبِعيَن َلُهْم ِبِإْحَساٍن ( َبِ  َوالرِّْضَواِن َبْيَعَتي الَعَق

َرِة َأْسَبَغ َعَلْيِهْم ِمْن ِنْعَمٍ  ِفي الدُّْنَيا ، ِمْن ِعزٍّ َوَنْصٍر َوَمْغَنٍم َوُهًدى ، َوِبَما َأَعدَُّه َلُهْم ِفي اآلِخ
َوالَفْوُز الاِذي َفااَز ِباِه    . ٍت َتْجِري اأَلْنَهاُر ِفي َجَواِنِبَها ، َوُهْم ُمَخلَُّدوَن ِفيَها َأَبدًا ، ِمْن َجنَّا

 .َهُؤاَلِء الِكراُم الَبَرَرُة ُهَو َأْعَظُم الَفْوِز 
 : أن يكونوا من أولي األلباب( 18)
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

ْن َيْعَلُم َأنََّما ُأْنِزَل ِإَلْيَ  ِمْن َربَِّ  اْلَحقُّ َكَمْن ُهَو َأْعَمى ِإنََّما َيَتَذكَُّر ُأوُلو اْلَأْلَباِب َأَفَم: قال تعالى 
َوالَِّذيَن َيِصُلوَن َما َأَمَر اللَُّه ِبِه َأْن ( 10)الَِّذيَن ُيوُفوَن ِبَعْهِد اللَِّه َوَلا َيْنُقُضوَن اْلِميَثاَق ( 10)

َوالَِّذيَن َصَبُروا اْبِتَغااَء َوْجاِه َربِِّهاْم    ( 11)َوَيْخَشْوَن َربَُّهْم َوَيَخاُفوَن ُسوَء اْلِحَساِب  ُيوَصَل
َ  َلُهاْم  َوَأَقاُموا الصََّلاَة َوَأْنَفُقوا ِممَّا َرَزْقَناُهْم ِسرًّا َوَعَلاِنَيً  َوَيْدَرُءوَن ِباْلَحَسَنِ  السَّيَِّئَ  ُأوَلِئا 
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َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلوَنَها َوَمْن َصَلَح ِمْن َآَباِئِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذرِّيَّاِتِهْم َواْلَمَلاِئَكُ  ( 11)اِر ُعْقَبى الدَّ
( 14)َسَلاٌم َعَلاْيُكْم ِبَماا َصاَبْرُتْم َفاِنْعَم ُعْقَباى الادَّاِر       ( 13)َيْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكلِّ َباٍب 

 [14-10/الرعد]
َتِوي الُمْهَتِدي ِمَن النَّاِس ، الِذي َيْعَلُم َأنَّ الِذي َأْنَزَل َعَلْيَ  َيا ُمَحمَُّد ِمْن َربَِّ  ُهَو الَحقُّ ، ال َيْس

 الِذي اَل َش َّ ِفيِه ، َمَع الضَّالِّ ، الِذي اَل َيْعَلُم َذِلَ  ، ألنَُّه َيُكوُن َكاأَلْعَمى اَل َيْهَتِدي ِإَلى َخْيٍر ،
؟ َفالِذيَن َيتَِّعُظوَن َوَيْعَتِبُروَن . ْفَهُمُه ، َوَلْو َفِهَمُه َما اْنَقاَد ِإَلْيِه ، َواَل َصدََّق ِبِه َواَل اْنَتَفَع َواَل َي

 ( .ُأوُلو اأَلْلَباِب ) ُهْم َأْصَحاُب الُعُقوِل السَِّليَمِ  ، َوالَبَصاِئِر الُمْدِرَكِ  
ُهُم الَعاِقَبُ  َوالنُّْصَرُة ، ِفي الدُّْنيا َواآلِخَرى ، ُهُم الِذيَن ُيوُفوَن ِبَعْهِد َوالُمْهَتُدوَن الِذيَن َسَتُكوُن َل

اهلِل ِإَذا َعاَهُدوا ، َواَل ُيْنِقُضوَن َعْهَدُهْم َمَع ِعَباِدِه ، َواَل َيْغُدُروَن ِبِذمَّاٍ  ، َوال َيْفُجاُروَن َواَل   
 .َيُخوُنوَن 

لُمْهَتُدوَن َيِصُلوَن اأَلْرَحاَم الِتي َأَماَر اهلُل ِبَوْصاِلَها ، َوُيْحِساُنوَن ِإَلاى     َوَهُؤاَلِء الُمْؤِمُنوَن ا 
 اأَلْقِرَباِء َوالُفَقَراِء ، َوُيَعاِمُلوَنُهْم ِبالَمودَِّة َوالُحْسَنى ، َوَيْبُذُلوَن الَمْعُروَف ، َوَيْخَشاْوَن َربَُّهامْ  

ِلَ  ، َوَيَخاُفوَن ُسوَء الِحَساِب ِفي الدَّاِر اآلِخَرِة ، َوَعَدِم الصَّْفِح ِفيَما َيْأُتوَن ، َوُيَراِقُبوَنُه ِفي َذ
 .َعْن ُذُنوِبِهْم َوَخَطاَياُهْم 

َوَهُؤاَلِء الُمْؤِمُنوَن الُمْهَتُدوَن َيْصِبُروَن َعِن اْرِتَكاِب الَمَحااِرِم َوالَماآِثِم ، َوَيْمَتِنُعاوَن َعاْن      
، َوَتَقرُّبًا ِإَلْيِه ، َوَطَمعًا ِبَمْرَضاِتِه َوَجزيِل َثَواِبِه ، َوُيَؤدُّوَن الصَّاالَة َحاقَّ    ُمَقاَرَفِتَها َطاعً  هلِل

 َأَداِئَها ، َوُيْنِفُقوَن ِممَّا َرَزَقُهُم اهلُل َعَلى َمْن َتِجْب َعَلْيِهْم َنَفَقُتُهْم ، ِماْن َأْقِرَبااَء َوُمْحَتااِجينَ   
َوالَعَلِن ، اَل َيْمَنُعُهْم ِمْن َذِلَ  َحاٌل ِمَن اأَلْحَواِل ، َفِإَذا آَذاُهْم َأَحٌد َقاَبُلوُه  ِفي السِّرِّ. . َوَساِئِليَن 

 .ِبالَجِميِل َصْبرًا ، َواْحِتَمااًل َوِحْلمًا َوَعْفوًا ، َفَهُؤاَلِء َلُهْم ُحْسُن الَعاِقَبِ  ِفي الدَّاِر اآلِخَرِة 
ُ  ِهَي ُدُخوُل َجَناِت َعْدٍن ، َواإِلَقاَمُ  ِفيَها َخاِلِديَن َأَبدًا ، اَل َيْخُرُجوَن ِمْنَها َوِتْلَ  الَعاِقَبُ  الَحَسَن 
 ، َوَيْجَمُع اهلُل َبْيَنُهْم َوَبْيَن َأْحَباِبِهْم ِمَن اآلَباِء َواأَلْزَواِج َواأَلْبَناِء الصَّاِلِحيَن ِلاُدُخوِل الَجنَّا ِ  . 

ْم؛ َوَتْدُخُل َعَلْيِهُم الَمالِئَكُ  ِمْن ُكلِّ َباٍب ُمْساِلِميَن ُمَهنِِّئايَن ِباُدُخوِل الَجنَّاِ  ،     ِلَتَقرَّ ِبِهْم َأْعُيُنُه
َساَلٌم َعَلْيُكْم ، َوَأْمٌن َداِئٌم َلُكْم ، َلَقْد َصَبْرُتْم ِفاي  : َوَتُقوُل َلُهُم الَماَلِئَكُ  .َوِبِرْضَواِن اهلِل َعَلْيِهْم 

اْحَتَمْلُتُم الَمَشاقَّ َواآلاَلَم ، َفُفْزُتْم ِبِرْضَواِن اهلِل ، َفَنِعَمْت َعااِقَبُتُكْم ِفاي الادَّاِر    َسِبيِل اهلِل ، َو
 .اآلِخَرِة 
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 : المتواضعون الخاشعون( 10)
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

ِبَها َخرُّوا ُسجًَّدا َوَسبَُّحوا ِبَحْمِد َربِِّهْم َوُهْم َلا ِإنََّما ُيْؤِمُن ِبَآَياِتَنا الَِّذيَن ِإَذا ُذكُِّروا :  قال تعالى 
َتَتَجاَفى ُجُنوُبُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َربَُّهْم َخْوًفا َوَطَمًعا َوِممَّاا َرَزْقَنااُهْم   ( 11)َيْسَتْكِبُروَن 
َأَفَمْن ( 10)ِة َأْعُيٍن َجَزاًء ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلوَن َفَلا َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي َلُهْم ِمْن ُقرَّ( 16)ُيْنِفُقوَن 

َأمَّا الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َفَلُهْم َجنَّاُت ( 18)َكاَن ُمْؤِمًنا َكَمْن َكاَن َفاِسًقا َلا َيْسَتُووَن 
 [10-11/السجدة( ]10)اْلَمْأَوى ُنُزًلا ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلوَن 

نََّما ُيَصدُِّق بآياِت اهلِل الِذيَن ِإذا ُوِعُظوا بها اسَتَمعوا ِإليها َخاِشعين ، وَأَطاُعوها ُمْمَتِثلايَن ،  ِإ 
 .َوُخرُّوا ُسجَّدًا هلِل ُخُضوعًا َوَخْشَيً  ، َوُهْم ال َيْسَتْكِبُروَن عن اتَِّباِعها ، َواالِنِقَياِد إِِليها 

ِلَيُقوُموا في اللِّيِل ِإلى الصَّالِة والنَّاُس ِنَياٌم ، َوِلَيْدُعوا َربَُّهْم َتَضرُّعًا  َوُهْم َيْهُجروَن َمَضاِجَعُهْم
 ِإليِه ، َوَخْوفًا ِمْن َسخِطِه َوَطَمعًا ِفي َعْفِوِه َعْنُهْم ، َوَمْغِفَرِتِه َلُهْم ، َوُيْنِفُقوَن ِممَّا َرَزَقُهُم ِمانْ 

 .َماٍل 
َمَ  َما َأَعدَُّه اهلُل َتَعالى ِلهؤالِء الِكراِم الَبَرَرِة َوَأْخَفاُه ِفي الَجنَّاِت ِمَن النًَّعايِم  َواَل َيْعَلُم َأَحٌد َعَظ 

وا الُمِقيِم ، واللَذاِئِذ الِتي َلْم َيطَِّلْع َأَحٌد َعلى ِمْثِلها ، َجَزاًء ِوَفاقًا ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلوَن ، َلَقْد َأْخَفا 
 .ى اهلُل َلُهْم َما َلْم َتَرُه َعْيٌن ، َوَلْم َيْخُطْر َعَلى َقلِب َبَشٍر َأْعَماَلُهْم َفَأْخَف

 : من اصطفاهم اهلل تعالى من هذه األم ( 30)
 ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

ا َفِمْنُهْم َظاِلٌم ِلَنْفِسِه َوِمْنُهْم ُمْقَتِصاٌد  ُثمَّ َأْوَرْثَنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدَن:  قال تعالى 
َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلوَنَها ُيَحلَّاْوَن  ( 31)َوِمْنُهْم َساِبٌق ِباْلَخْيَراِت ِبِإْذِن اللَِّه َذِلَ  ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبيُر 

َوَقاُلوا اْلَحْمُد ِللَِّه الَّاِذي َأْذَهاَب   ( 33)ِريٌر ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب َوُلْؤُلًؤا َوِلَباُسُهْم ِفيَها َح
الَِّذي َأَحلََّنا َداَر اْلُمَقاَمِ  ِمْن َفْضِلِه َلا َيَمسُّاَنا ِفيَهاا   ( 34)َعنَّا اْلَحَزَن ِإنَّ َربََّنا َلَغُفوٌر َشُكوٌر 

 [31-31/فاطر( ]31)َنَصٌب َوَلا َيَمسَُّنا ِفيَها ُلُغوٌب 
اهلُل َتَعالى الَقاِئِميَن بالُقرآِن الَعظيِم ، ُهُم الِذيَن اْصَطَفاُهْم ِمْن ِعَباِدِه ، ِمْن ُأمَِّ  ُمَحمٍَّد ُثمَّ َجَعَل  

، َفاَدلَّ  { ُكْنُتْم َخْيَر ُأمٍَّ  ُأْخِرَجْت ِللنَّااِس  } : َوَقاَل َتَعالى في َمَكاٍن آَخَر . ، َوَأْوَرَثُهُم الِكَتاَب 
الِذيَن اْصَطَفاُهُم اهلُل ِللِقَياِم ِبالُقرآِن ُهْم ُأمَُّ  ُمَحمَّاٍد صالى اهلل علياه وسالم ،     َذِلَ  َعَلى َأنَّ 

 : َوَجَعَلُهْم أقَسامًا َثاَلَثً  
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 .ِمْنُهْم َظاِلٌم ِلَنْفِسِه ُمَفرٌِّط ِفي ِفْعِل َبْعِض الَواِجَباِت ، ُمْرَتِكٌب َبْعَض الُمَحرََّماِت  -
ٌد ، َوُهَو الَقاِئُم ِبالَواِجَباِت ، التَّاِرُ  ِلْلُمَحرََّماِت ، َوَقْد ُيَقصُِّر في ِفْعاِل َبْعاِض   َوِمْنُهْم ُمَقَتِص -

َوُهَو الَفاِعُل ِلْلَواِجَبااِت   -َوِمْنُهْم َساِبٌق ِبالَخْيَراِت  -.الُمْسَتَحبَّاِت ، َوَيْفَعُل َبْعَض الَمْكُروَهاِت 
َوَذِلَ  الِميَراُث ، َوَذِلَ  االْصِطَفاُء ، َفْضاٌل  .ُ  ِلْلُمَحرَّماِت والَمْكُروَهاِت ، َوالُمْسَتَحبَّاِت ، التَّاِر

وهؤالِء الِكَراُم الِذيَن اْصَطَفاُهْم اهلُل من عباده ، الذين ُأْوِرُثاوا  . َعِظيٌم ِمَن اهلِل اَل ُيَقدَُّر َقْدُرُه 
ِهَي مْأَواُهْم ، َيْوَم الِقَياَماِ   ( َجنَّاُت َعْدٍن ) اُت اإِلَقاَمِ  الُقرآَن ، والُكُتَب السَّاِبَقَ  ، َسَتُكوُن َجنَّ

 ، َوَيْلَبُسوَن ِفيها َحِلّيًا ِمْن َذَهٍب ، َوُلْؤُلٍؤ ، َوَيْلَبُسوَن ِفيَها ِثَيابًا ِمْن َحِريٍر ، َوهِذِه الَجنَّاُت ِهَي
َوَيُقوُلوَن ِحيَن َيْدُخُلوَن الَجنََّ  ، َوَيْلَبُساوَن الَحِرياَر ،   .الَفْضُل الَكِبيُر الِذي َمنَّ اهلُل ِبِه َعَلْيِهْم 

ِممَّاا ُكنَّاا َنْحاَذُر    ( الَحَزَن ) اْلَحْمُد هلِل الِذي َأْذَهَب َعنَّا الَخْوَف : َوَيَتَحلَّوَن ِبالذََّهِب َوالُلْؤُلِؤ 
واهلُل . ُنوِب الُمْذِنِبيَن ، ُشُكوٌر أَلْفَعاِل الُمِطيِعايَن  ِإنَّ َربَّنا ُسَبَحاَنُه َوَتَعالى َغُفوٌر ِلُذ. َوَنَتَخوَُّف 

ْن َتَعالى ُهَو الِذي َأْعَطاَنا هِذِه الَمنِزَلَ  َوهَذا الَمَقاَم الَكِريَم ِمْن َفْضِلِه َوَمنِِّه َوَرْحَمِتِه ، َوَلْم َتُكا 
  .َعَناٌء َواَل َتَعٌب َوالًَ ِإْعَياٌء َأْعَماُلنا ِلَتْبُلَغ َذِلَ  ، اَل َيَمسُّنا ِفي هِذه الدَّاِر 

 :المخلصون ( 31)
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
ِإنَّاا  ( 41)َواْذُكْر ِعَباَدَنا ِإْبَراِهيَم َوِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب ُأوِلي اْلَأْيِدي َواْلَأْبَصااِر  :  وقال تعالى   

َواْذُكاْر  ( 40)ُهْم ِعْنَدَنا َلِمَن اْلُمْصَطَفْيَن اْلَأْخَيااِر  َوِإنَّ( 46)َأْخَلْصَناُهْم ِبَخاِلَصٍ  ِذْكَرى الدَّاِر 
( 40)َهَذا ِذْكٌر َوِإنَّ ِلْلُمتَِّقيَن َلُحْسَن َمَآٍب ( 48)ِإْسَماِعيَل َواْلَيَسَع َوَذا اْلِكْفِل َوُكلٌّ ِمَن اْلَأْخَياِر 

( 11)ِئيَن ِفيَها َيْدُعوَن ِفيَها ِبَفاِكَهٍ  َكِثيَرٍة َوَشَراٍب ُمتَِّك( 10)َجنَّاِت َعْدٍن ُمَفتََّحً  َلُهُم اْلَأْبَواُب 
ِإنَّ َهَذا َلِرْزُقَناا  ( 13)َهَذا َما ُتوَعُدوَن ِلَيْوِم اْلِحَساِب ( 11)َوِعْنَدُهْم َقاِصَراُت الطَّْرِف َأْتَراٌب 

 [14-41/ص( ]14)َما َلُه ِمْن َنَفاٍد 
ِإْبَراِهيَم وِإْسَحاَق َوَيْعقًُوَب ، الِذيَن َشرََّفُهُم اهلُل َتَعااَلى  : ْبَر ِعَباِد اهلِل َواْذُكْر َيا ُمَحمَُّد َأْيضًا َص

ِبَطاَعِتِه ، َوَقوَّاُهْم َعَلى الَعَمِل الصَّاِلِح الِذي َيْرَضى اهلل َعْنُه ، َوآَتاُهُم الَبِصيَرَة ِفاي الادِّيِن   
َعِ  َربِِّهْم ، َفَجَعَلُهاْم ِممَّاْن َيْعَمُلاوَن الصَّااِلَح ِبَأْياِديِهْم ،      والِفْقِه ِفي َأْسَراِرِه ، والَعَمِل ِبَطا

 .َوَيَتَفكَُّروَن ِبُعُقوِلِهْم 
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، ( َواأَلْبَصاِر ) إنَُّهْم َذُوو ُقوٍَّة ، َوَقاَل ِفي َمْعَنى : َوَقاَل اْبُن َعبَّاٍس ِفي َمْعَنى ُأْوِلي اأَلْيِدي )  
َوِإنَّ اهلَل َتَعاَلى َأْخَلَصُهْم َوَميََّزُهْم َخاصٍَّ  ، ِهَي ِذْكُرُهُم الادَّار اآلِخاَرَة   ( .دِّيِن ِإنَُّه الِفْقُه ِفي ال

 .ِلَيْعَمُلوا َلَها ، َفَهِذِه ِميَزُتُهْم َوِرْفَعُتُهْم 
َواْذُكر َأْنِبَيااَء  . ْن ِسَواُهْم َوَهِذِه السَّيَرُة َجَعَلْتُهْم ِعْنَد اهلِل َمجَتْبيَن َأْخَيارًا ، َوُمْصَطَفْيَن َعَلى َم

اهلِل ِإْسَماِعيَل والَيَسَع َوَذ الِكْفِل الِذيَن َشرََّفُهُم اهلُل َتَعاَلى ، َوَجَعَلُهْم ِمَن الُمْصاَطَفْين اأَلْخَيااِر   
 .َوَتَأمَّْل َصْبَرُهْم ، َوَرْحَمَ  اهلِل ِبِهْم 
َباِر اأَلْنِبَياِء الِكَراِم ، ِفيِه ِذْكاٌر َلُهاْم ، َوَشاَرٌف ، َوِإَشااَدٌة     َوَهَذا الِذي َتَقدََّم َسْرُدُه ، ِمْن َأْخ

والُمْؤِمُنوَن السَُّعَداُء َلُهْم ِعْنَد اهلِل الُمْنَقلُب الَحَساُن ،  . ِبَمَحاِسِنِهْم ، َوِفيِه َتْذِكيٌر َلَ  َوِلَقْوِمَ  
 .َوالمآُب الَكِريُم 

ّنَاُت اْسِتْقَراٍر َوِإَقاَمٍ  ُمَفتََّحٌ  َأْبَواُبَها ِإْكَرامًا َلُهْم ِلَياْدُخُلوَها آِمِنايَن   َوَهَذا المآُب الَحَسُن ُهَو َج
َوَيْجِلُسون ِفي الَجنَِّ  ُمتَِّكِئيَن َعَلى اأَلَراِئِ  ِفي َوْضاِع الُمْطَماِئنِّ الُمْرَتااِح ِفاي َجْلَساِتِه ،      .

 .الَفَواِكِه والشََّراِب ِباَل َتْحِديٍد ، َوَهَذا ُهَو ُمْنَتَهى النَِّعيِم َوَيْطُلُبوَن َما َيَشاُؤوَن ِمْن َأْنَواِع 
 َوِعْنَدُهْم ِنَساٌء اَل َيْمُدْوَن َأْبَصاَرُهنَّ ِإَلى َغْيِر َأْزَواِجِهنَّ َحَياًء َوَخَفرًا ، َوُهنَّ ُمَتَساِوَياٌت ِفاي  

 .الِوَفاِق َبْيَنُهْم السِّنِّ َمَعُهْم ، ِلَيُكوَن َذِلَ  َأْدَعى ِإَلى 
ِقايَن  َوَهَذا النَِّعيُم ِفي الَجنَّاِت الِتي َوَصَفَها اهلُل َتَعاَلى ، َفيَما َتَقدََّم ، ُهَو َما َوَعَد اهلُل ِعَباَدُه الُمتَّ

 .ِبَأنَُّه َسيْجِزيِهْم ِبِه ِفي َيْوِم الِحَساِب ِفي اآلِخَرِة 
 : من تابوا واتبعوا سبيل اهلل( 31)
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الَِّذيَن َيْحِمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلاُه ُيَسابُِّحوَن ِبَحْماِد َربِِّهاْم َوُيْؤِمُناوَن ِباِه       : قال تعالى 
ِذيَن َتااُبوا َواتََّبُعاوا   َوَيْسَتْغِفُروَن ِللَِّذيَن َآَمُنوا َربََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء َرْحَمً  َوِعْلًما َفاْغِفْر ِللَّا 

َربََّنا َوَأْدِخْلُهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَِّتي َوَعْدَتُهْم َوَماْن َصاَلَح ِماْن    ( 0)َسِبيَلَ  َوِقِهْم َعَذاَب اْلَجِحيِم 
ِت َوَمْن َتاِق السَّايَِّئاِت   َوِقِهُم السَّيَِّئا( 8)َآَباِئِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذرِّيَّاِتِهْم ِإنََّ  َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم 

 [0-0/غافر( ]0)َيْوَمِئٍذ َفَقْد َرِحْمَتُه َوَذِلَ  ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم 
اَلى ِإنَّ الَماَلِئَكَ  الِذيَن َيْحِمُلوَن َعْرَش َربِِّهْم ، َوالَماَلِئَكَ  الِذيَن ُهْم ِمْن َحْوِلِه ُيَنزُِّهوَن اهلَل َتَعا  

َعَلى ِنَعِمِه َوآاَلِئِه ، َواَل َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتِه ، َوَيْساَأُلوَنُه َتَعااَلى َأْن َيْغِفاَر     ، َوَيْحَمُدوَنُه
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ياِر ،  ِللُمِسِيئيَن الِذيِن َتاُبوا َوَأْقَلُعوا َعمَّا َكاُنوا ِفيِه ، َواتََّبُعوا َما َأَمَرُهْم ِبِه َربُِّهْم ِمْن َفْعِل الَخ
 .َهُؤاَلِء التَّاِئِبيَن اْلُمِنيِبيَن َعَذاَب النَّاِر ( َيِقي ) ِر ، َوَيْسَأُلوَنُه َتَعاَلى َأْن ُيَجنَِّب َوَتَرِ  الُمْنَك

ُهم َوُتَتابَع الَماَلِئَكُ  اأَلْطَهاُر ُدَعاَءُهْم ِلْلُمْؤِمِنيَن التَّاِئِبيَن ، َفَيْساَأُلوَن َربَُّهام َتَعااَلى َأْن ُياْدِخلَ    
ِتي َوَعَدُهْم َتَعاَلى ِبَها َعَلى َأْلِسَنِ  ُرُسِلِه ، َوَأْن ُيْدِخَل َمَعُهم الَجنَّاِت الصَّاِلِحيَن ِماْن  الَجنَّاِت ال

َواِضاِع  آَباِئِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذِريَّاِتِهْم ِلَتَقرَّ ِبِهْم َأْعُيُنُهْم ، َفِإن االْجِتَماَع ِباأَلْهِل والَعِشيَرِة ِفي َم
َيُكوَن َأْكَمَل ِلْلَبْهَجِ  واأُلْنِس ، َفَأْنَت َيا َرّب الَغاِلُب الِذي اَل ُيَقاَوُم ، الَحِكيُم ِفي َشْرِعِه السُُّروُر 

َأِو اْصِرْف ) َواْصِرْف َعْنُهْم َعاِقَبَ  َما اْقَتَرُفوُه ِمْن ِفْعِل السَّيَِّئاِت َقْبَل َتْوَبِتِهْم .َوَفْعِلِه َوَتْدِبيِرِه 
، َوَمْن َتْصِرْف َعْنُه َعاِقَبَ  َما اْرَتَكَب ِمْن السَّيَِّئاِت َيْوَم الِقَياَماِ  َفِإنَّاَ    ( ِفْعَل السَّيِّئاِت  َعْنُهْم

 .َتُكوَن َقْد َرِحْمَتُه ، َوَنجَّْيَنُه ِمْن َعَذاِبَ  ، َوَهَذا ُهَو الَفْوُز اأَلْكَبُر الِذي اَل َيْعِدُلُه َفْوٌز 
 : الرسول صلى اهلل عليه وسلمطاع  اهلل و( 33)
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َلْيَس َعَلى اْلَأْعَمى َحَرٌج َوَلا َعَلى اْلَأْعَرِج َحَرٌج َوَلا َعَلى اْلَمِريِض َحاَرٌج َوَماْن   : قال تعالى 
( 10)ْن َتْحِتَها اْلَأْنَهاُر َوَمْن َيَتَولَّ ُيَعذِّْبُه َعَذاًبا َأِليًما ُيِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه ُيْدِخْلُه َجنَّاٍت َتْجِري ِم

 [10/الفتح]
ِإنَُّه ال ِإثاَم َواَل  : ُيَبيُِّن اهلُل َتَعالى في هِذِه اآلَيِ  اأَلْعَذاَر الُمِبيَحَ  للُقُعوِد َعِن الِجَهاِد ، َفَيُقوُل  

عِن الُخُروِج ِإلى الِجَهاِد َمَع الُمْؤِمِنيَن ِبَسَبِب َما ِبِهمْْ ِماْن ِعَلاٍل   َماَلمَ  َعَلى الِذيَن َيَتَخلَُّفوَن 
ُثمَّ َحثَّ اهلُل َتَعالى الُمْؤِمنيَن . َكالَعَمى َوالَعَرِج َوالَمرِض : َتْمَنُعُهْم ِمَن الُخُروِج ، َوِمَن الِقَتاِل 

َما َأَعدَُّه ِلْلَمَجاِهِديَن ِمْن أجٍر َوَثواٍب فاي اآلِخاَرِة ،   َعلى الِجَهاِد ، َوَرغََّبُهم ِفيِه ، َوَبيََّن َلُهم 
َوَمْن ُيِطع اهلَل َوَرُسوَلُه ، َوُيِجِب الدَّْعوَة ِإلى ُمَجاَهَدِة الُكفَّاِر والُمْشِرِكيَن ِدَفاعاًا  : َفَقاَل َتَعالى 

ُه َيوَم الِقَياَمِ  ِجنَّاٍت َتجري اأَلْنهاُر ِمْن َتْحِتها َعْن ِدينِه ، َوإعالًء ِلَكِلَمِ  َربِِّه ، َفِإنَّ اهلَل َسُيْدِخُل
 .، َوَمْن َيْعِص اهلَل َوَرُسوَلُه ، َوَيْرُفِض الُخُروَج ِإلى الِجَهاِد فِإنَّ اهلَل َسُيَعذُِّبه َعَذابًا َأِليمًا 

 : الذين ال يوادون من حادَّ اهلل ورسوله( 34)
  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

َلا َتِجُد َقْوًما ُيْؤِمُنوَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اْلَآِخِر ُيَوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسوَلُه َوَلْو َكاُنوا : قال تعالى 
ُم اْلِإيَماَن َوَأيَّاَدُهْم ِباُروٍح   َآَباَءُهْم َأْو َأْبَناَءُهْم َأْو ِإْخَواَنُهْم َأْو َعِشيَرَتُهْم ُأوَلِئَ  َكَتَب ِفي ُقُلوِبِه
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ِمْنُه َوُيْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلَأْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم َوَرُضاوا َعْناُه   
 (المجادل ( ) 11)ُأوَلِئَ  ِحْزُب اللَِّه َأَلا ِإنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 

َتِجُد َقْومًا َيْجَمُعوَن َبْيَن اإِلْيَماِن ِباهلِل َوالَيْوِم اآلِخِر ، َوَبيَن ُماَوادَِّة َأْعاَداِء اهلِل َوَأْعاَداِء     الَّ 
َرُسوِلِه ، أَلنَّ الُمْؤِمِنيَن َحّقًا اَل ُيَواُلوَن الَكاِفِريَن ، َوَلْو َكاَن َهُؤاَلِء الَكااِفُروَن ُهاْم َأْهَلُهاْم ،    

 َباَءُهْم َأْو َأْبَناَءُهْم الِذيَن ُهْم َأْقَرُب النَّاِس ِإَليِهْم ، َوالُمْؤِمُنوَن الِذيَن َيْمَتِنُعوَن َعْن ُماَوادَّةِ َوَأْقِر
 يَّانَ الَكاِفِريَن ، َوَلْو َكاُنوا َأْقَرَباَءُهْم َوَعِشيَرَتُهْم ، ُهُم الِذيَن َثبََّت اهلُل اإِلْيَماَن ِفي ُقُلوِبِهْم ، َوَز

، { َوَأيَّاَدُهْم ِباُروٍح مِّْناُه    } َلُهُم الُهَدى ، َوَقوَّاُهْم ِبُطَمْأِنيَنِ  الَقْلِب ، َوالثََّباِت َعَلاى الَحاقِّ   
َبدًا ، َوَسُيْدِخُلُهُم اهلُل َيْوَم الِقَياَمِ  ِفي َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأَلْنَهاُر ، َوَيْبَقْوَن ِفيَها َخاِلِديَن َأ

ِضَي اهلَل َعْنُهْم ، َوَأْدَخَلُهْم ِفي َرْحَمِتِه ، َفَأْدَخَلُهُم الَجنَّاِت ، َوَرُضوا ِبَما آَتاُهم اهلُل َعاْنُهْم ،  َر
ِبِه َوَأْدَخَلُهْم ِفي َرْحَمِتِه ، َفَأْدَخَلُهُم الَجنَّاِت ، َوَرُضوا ِبَما آَتاُهم اهلُل ِمْن َفْضِلِه ، َوِبَما َعوََّضُهْم 

َوَهُؤاَلِء ُهم َأْنَصاُر اهلِل ، َوُجْنُدُه ، َوِحْزُبُه ، َوَأْهاُل َكَراَمِتاِه ،   . َخاِطِهم اأَلَقاِرَب َواأَلْبَناَء اِلْس
 .َوُهْم َأْهُل الَفاَلِح َوالسََّعاَدِة والنَّْصِر ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة 

 : اإليمان باهلل ورسوله والمجاهدون في سبيله( 31)
 ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

ُتْؤِمُنوَن ( 10)َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى ِتَجاَرٍة ُتْنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب َأِليٍم :  قال تعالى 
ْم َوَأْنُفِسُكْم َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكْناُتْم َتْعَلُماوَن   ِباللَِّه َوَرُسوِلِه َوُتَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه ِبَأْمَواِلُك

َيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوُيْدِخْلُكْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلَأْنَهاُر َوَمَساِكَن َطيَِّبً  ِفاي َجنَّااِت   ( 11)
ا َنْصٌر ِمَن اللَِّه َوَفْتٌح َقِريٌب َوَبشِِّر اْلُماْؤِمِنيَن  َوُأْخَرى ُتِحبُّوَنَه( 11)َعْدٍن َذِلَ  اْلَفْوُز اْلَعِظيُم 

 [13-10/الصف( ]13)
َلى َصَفَقٍ  َيا َأيَُّها الُمْؤِمُنوَن ِباهلِل ، َوالُمَصدُِّقوَن ِبُرُسِلِه َوُكُتِبِه َوآَياِتِه ، َأاَل ُتِريُدوَن َأْن َأُدلُِّكْم َع

َتُفوُزوَن ِفيَها ِبالرِّْبِح الَعِظيِم ، َوْتْنِقُذُكْم ِمْن َعَذاِب اهلِل اأَلِلايِم َياْوَم    َراِبَحٍ  ، َوِتَجاَرٍة َناِفَعٍ  ،
 الِقَياَمِ ؟

ٍد ، َوِهِذِه الصََّفَقُ  ِهَي َأْن ُتْؤِمُنوا ِباهلِل َوَتْعُبُدوُه َوْحَدُه اَل َشِريَ  َلُه ، َوَتَصدُِّقوا ِبَرُسوِلِه ُمَحمَّ 
َلْيِه ِمَن الُقْرآِن َوُتَجاِهُدوا ِفي َسِبيِل َرْفِع َكِلَمِ  اهلِل ، َوِعازَِّة ِديِناِه ، ِبَأْنُفِساُكْم    َوَما َأْنَزَلَه َع

ِمَن النَّْفِس َوالَمااِل  : َوَأْمَواِلُكْم ، َفِإْن َفَعْلُتْم َذِلَ  ، َكاَن َذِلَ  َخْيرًا َلُكْم ِمْن ُكلِّ َشيٍء ِفي الدُّْنَيا 
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َوَلِد ، َهَذا ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن َما َأَعدَُّه اهلَل ِلِعَباِدِه الُمْؤِمِنيَن الُمْخِلِصيَن الُمَجاِهاِديَن  َوالزَّْوِج َوال
 .ِفي اآلِخَرِة ِمْن َجِزيِل الثََّواِب ِفي َجنَّاِت النَِّعيِم 

َجنَّاٍت َتْجاِري اأَلْنَهااُر ِفاي َجَنَباِتَهاا ،      َوِإْن َفَعْلُتْم َذِلَ  َسَتَر اهلُل ُذُنوِبُكْم َوَمَحاَها ، َوَأْدَخَلُكْم
َوَأْسَكَنُكْم َمَساِكَن َطِيبً  َتَقرُّ ِبَها الُعُيوَن ، َوَهذا ُهَو ُمْنَتَهى ما َتْصُبوا ِإليِه النُُّفاوُس ، َوُهاَو   

 .الَفْوُز الِذي اَل َفْوَز َأْعَظَم ِمْنُه 
اِهُدوَن ِفي َسِبيِل اهلِل َتَعاَلى ، َمَع الَفْوِز ِفاي اآلِخاَرِة ، الاِذي    َوَلُكْم َيا َأيَُّها الُمْؤِمُنوَن الُمَج 

 َوَعَدُكْم اهلُل ِبِه ، ِنْعَمٌ  ُأْخَرى ُتِحبُّوَنها ، َوِهَي َنْصٌر ِمَن اهلِل ، َوَفْتٌح َقِريٌب ، َتْجُنوَن َمَغاِنَمُه ،
 .َوَبشِّْر َيا ُمَحمَُّد الُمْؤِمنيَن ِبَهَذا الَجَزاِء 

 : أصحاب التوب  النصوح( 36)
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُتوُبوا ِإَلى اللَِّه َتْوَبً  َنُصوًحا َعَسى َربُُّكاْم َأْن ُيَكفِّاَر َعاْنُكْم    :قال تعالى 
َأْنَهاُر َيْوَم َلا ُيْخِزي اللَُّه النَِّبيَّ َوالَِّذيَن َآَمُنوا َمَعاُه  َسيَِّئاِتُكْم َوُيْدِخَلُكْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْل

َلى ُكلِّ َشْيٍء ُنوُرُهْم َيْسَعى َبْيَن َأْيِديِهْم َوِبَأْيَماِنِهْم َيُقوُلوَن َربََّنا َأْتِمْم َلَنا ُنوَرَنا َواْغِفْر َلَنا ِإنََّ  َع
 [8/التحريم( ]8)َقِديٌر 

 . َتَعاَلى الُمْؤِمِنيَن ِبَأْن َيُتوُبوا َتْوَبً  َصاِدَقً  َجاِزَمً  َتْمُحو َما َسَبَقَها ِمَن السَّيَِّئاِت َيْأُمُر اهلُل 
ُهَو النََّدُم َعَلاى الاذَّْنِب   : َوُسِئَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َعِن التَّْوَبِ  النَُّصوِح َفَقاَل " 

َأْخَرَجاُه  " ) ْسَتْغِفُر اهلل ِبَنَداَمِتَ  ِمْنُه ِعْنَد الَحاِضِر ، ُثمَّ اَل َتُعوُد ِإليِه َأبدًا ِحيَن َيْفُرُط ِمْنَ  ، َفَت
 ( .اْبُن َأِبي َحاِتٍم 

َلُهاْم  َأدَخُثمَّ ُيَبيُِّن َتَعاَلى ِلْلُمْؤِمِنيَن َأنَُّهْم ِإْن َتاُبوا َتْوَبً  َنُصوحًا َتاَب اهلُل َعليِهْم ، َوَغَفَر َلُهْم ، َو
َوُهَو اليوُم الِذي َيْرَفاُع اهلل ِفياِه   . ِبَرْحَمِتِه َجنَّاٍت َتْجِري اأَلْنَهاُر ِفي َجَنَباِتَها ِفي َيْوِم الِقَياَمِ  

،  َوَيْجَعُل ُنوَرُهْم ِفي َذِلَ  الَيوِم َيْسَعى َبيَن َأْيِديِهْم. َقْدَر َرُسوِلِه الَكِريِم ، َوَقْدَر الُمْؤِمنيَن َمَعُه 
 ِحيَن َيْمُشوَن َوُكُتُبُهْم ِبَأْيَماِنِهْم ، َوَيْسَأُلوَن َربَُّهْم َأْن ُيْبِقي َلُهْم ُنوَرُهْم ، َفاال َيْطِفُئاُه َحتَّاى   

َ  َربََّنا الَعِظيَم ِإنَّا : يُجوُزوا الصَِّراَط ِبِه ، َوَيْسَتْغِفُروَن َربَُّهْم ِمْن ُذُنوِبِهم السَّاِلَفِ  ، وَََيُقوُلوَن 
 .َقاِدٌر َعَلى ُكلِّ َشْيٍء ، َواَل ُيْعِجُزَ  َشيٌء 

 : من اتصفوا بالصفات التالي ( 30)
  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
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َوِإَذا َمسَّاُه اْلَخْياُر   ( 10)ِإَذا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوًعا ( 10)ِإنَّ اْلِإْنَساَن ُخِلَق َهُلوًعا : قال تعالى 
َوالَِّذيَن ِفي َأْماَواِلِهْم  ( 13)الَِّذيَن ُهْم َعَلى َصَلاِتِهْم َداِئُموَن ( 11)ِإلَّا اْلُمَصلِّيَن ( 11)ا َمُنوًع

َوالَِّذيَن ُهْم ِمْن ( 16)َوالَِّذيَن ُيَصدُِّقوَن ِبَيْوِم الدِّيِن ( 11)ِللسَّاِئِل َواْلَمْحُروِم ( 14)َحقٌّ َمْعُلوٌم 
َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظوَن ( 18)ِإنَّ َعَذاَب َربِِّهْم َغْيُر َمْأُموٍن ( 10)ْشِفُقوَن َعَذاِب َربِِّهْم ُم

َفَمِن اْبَتَغى َوَراَء َذِلَ  ( 30)ِإلَّا َعَلى َأْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماُنُهْم َفِإنَُّهْم َغْيُر َمُلوِميَن ( 10)
َوالَِّذيَن ُهْم ِبَشَهاَداِتِهْم ( 31)َوالَِّذيَن ُهْم ِلَأَماَناِتِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن ( 31)ُدوَن َفُأوَلِئَ  ُهُم اْلَعا

( 31)ُأوَلِئَ  ِفي َجنَّااٍت ُمْكَرُماوَن   ( 34)َوالَِّذيَن ُهْم َعَلى َصَلاِتِهْم ُيَحاِفُظوَن ( 33)َقاِئُموَن 
َأَيْطَماُع ُكالُّ   ( 30)َعِن اْلَيِميِن َوَعِن الشَِّماِل ِعِزيَن ( 36)ِعيَن َفَماِل الَِّذيَن َكَفُروا ِقَبَلَ  ُمْهِط

 [38-10/المعارج(  ]38)اْمِرٍئ ِمْنُهْم َأْن ُيْدَخَل َجنََّ  َنِعيٍم 
، َكِثيُر الَمْنِع  ِإنَّ اإِلْنَساَن ُخِلَق َسِريَع االْنِفَعاِل والتََّأثُِّر ، َفُهَو َشِديُد الَجَزِع ، ِإَذا َمسَُّه َمْكُروٌه 

َهُلوعًا ) ُثمَّ َفسََّر َتَعاَلى ِفي َهِذِه اآلَيِ  الَكِريَمِ  والِتي َبْعَدَها َمْعَنى َقْوِلِه . ، ِإَذا َنَزَلْت ِبِه ِنْعَمٌ  
َلَع َقْلُبُه ِمْن ِشادَِّة  ِإنَّ اإِلْنَساَن ِإَذا َمسَُّه الشَّرُّ والضُّرُّ اْسَتْوَلى َعَلْيِه الُحْزُن ، َواْنَخ: ، َفَقاَل ( 

َوِإَذا َحَصَلْت َلُه ِنْعَمٌ  ِمَن اهلِل َبِخَل ِبَهاا  . الرُّْعِب ، َوَيِئَس ِمْن َأْن َيِصَل ِإَليِه َخْيٌر َبْعَدَها َأَبدًا 
 .َعَلى َغْيِرِه ، َوَمَنَع َحقَّ اهلِل ِفيَها 

اِن الَذِميَمِ  ، الِتي َتَتَمثَُّل ِبالَهَلِع َوالَجَزِع َوالَمْنِع ، ِإالَّ َواَل َيْسَتْثِني اهلُل َتَعاَلى ِمْن ِصَفاِت اإِلْنَس
 .الُمْؤِمِنيَن الِذيَن َهَداُهُم اهلُل ِإَلى الَخْيِر ، َوُهْم الُمَصلُّوَن 

َوِفي َهَذا ِإَشااَرٌة   الِذيَن ُيَحاِفُظوَن َعَلى َأَداِء الصََّلَواِت ِفي َأْوَقاِتَها ، اَل َيْشَغُلُهْم َعْنَها َشاِغٌل ،
 .ِإَلى َفْضِل الُمَداَوَمِ  َعَلى الِعَباَدِة 

ُيْنِفُقوَناُه  .َوالِذيَن َيْجَعُلوَن ِفي َأْمَواِلِهْم َنِصيبًا ُمَعيَّنًا ُيْنِفُقوَنُه َتَقرُّبًا ِمَن اهلِل ، َوَطَلبًا ِلْمَرَضاِتِه 
 .َأُلوَنُهُم الَعْوَن َعَلى َذِوي الَحاَجاِت والَباِئِسيَن الِذيَن َيْس

ِهْم َوالِذيَن ُيْؤِمُنوَن ِبَيْوِم الَمَعاِد َوالِحَساِب َفَيْعَمُلوَن َلُه َوَتْظَهُر آَثاُر َذِلَ  ِفي َأْفَعاِلِهْم َوَأْقاَوالِ  
 .َوَتَصرَُّفاِتِهْم 

ِمِن اْرِتَكاِب الَمْحُظاوَراِت ،  َوالِذيَن ُهْم َخاِئُفوَن َوِجُلوَن ِمْن َتْرِكِهم الُفُروَض َوالَواِجَباِت ، َو 
 .َفَيُكوُن َذِلَ  َسَببًا ِفي ِحْرِصِهْم َعَلى َأَداِء 
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ٍن ِماَن  َواَل َيْنَبِغي ِلَعاِقِل َأْن َيَأَمَن َعَذاَب اهلِل ، َوِإْن َزاَد ِفي الطَّاَعاِت ، َواَل َيْأَمُنُه َأَحٌد ِإالَّ ِبَأَما
 .اهلِل 

َسُهْم َعمَّا َحرََّم اهلُل َعَلْيِهْم ِمَن النَِّساِء ، َوَيْحِرُصوَن َعَلى َأالَّ ُيَقاِرُفوا ُمَحرَّمًا والِذيَن َيُكفُّوَن َأْنُف
 .َلْم ُيِبْحُه اهلُل َلُهْم 

َثُموَن ، َواَل َواَل َيْقَرُبوَن ِإالَّ َما َأَحلَُّه اهلُل ِمْن َأْزَواٍج ، َأْو ِمْن ِإَماٍء َيْمِلُكوَنُهنَّ ، َفاِإنَُّهْم اَل َياأْ  
َوَمْن َسَعى ِإَلى ُمَواَقَعِ  َغْيِر َماْن َأَحلَُّهانَّ اهلُل َلاُه ِماَن     .ُياَلُموَن ِإَذا َأَتوا ِنَساَءُهْم َوِإَماَءُهْم 

 .اأَلْزَواِج َواإِلَماِء ، َفُهَو ُمْعَتٍد َعَلى ُحُرَماِت اهلِل ، ُمَتَجاِوٌز ُحُدوَدُه 
ا َعَلى َأَماَنٍ  َردُّوَها ِإَلى َأْصَحاِبَها ، َوَلْم َيُخوُنوا ، والِذيَن إٍَِذا َعاُهُدوا َعْهدًا َوالِذيَن ِإَذا اْئُتِمُنو 

 .َراَعْوُه َوَوَفْوا ِبِه ، َوَلْم َيْغِدُروا ، َوَلْم َيَتَأوَُّلوا 
، َواَل َيْكتُموَنَهاا َواَل ُيَغيُِّروَنَهاا ،   َوالِذيَن ُيَؤدُّوَن الشََّهاَدَة ، ِإَذا ُدُعوا ِإَلى َأَداِئَها ِعْنَد الُحكَّاِم 

والشََّهاَدُة َأَماَنٌ  ِمَن اأَلَماَناِت الِتي َأَمَر اهلُل َتَعاَلى الُمْؤِمِنيَن ِبَأَداِئَهاا َعَلاى الَوْجاِه اأَلْكَماِل     
 .والصَِّحيِح 

دُّوَنَهاا َحاقَّ َأَداِئَهاا ، َوُيتمُّوَنَهاا     والِذيَن ُيَحاِفُظوَن َعَلى َأَداِء َصَلواِتِهْم ِفي َأْوَقاِتَهاا ، ُيؤَ  
ِبُرُكوِعَها َوُسُجوِدَها ، َوُخُشوِعَها ، َوَيْجِتِهُدوَن َقْبَل الدُُّخوِل ِفي الصَّاَلِة َأْن َيْساَتْبِعدوا َعاْن   

ُقْرآِن َوِإْدَراِ  َما َيْفَعُلاوَن  َأْنُفِسِهْم َما ُيْمِكُن َأْن ُيْلِهَيُهْم َعْن ِذْكِر اهلِل ، َوَفْهِم َما َيْقَرُؤوَن ِمَن ال
َوَهُؤاَلِء الِذيَن َيَتَمتَُّعوَن ِبالصَِّفاِت السَّااِلَفِ  َوَيُقوُماوَن   . ِمْن ِذْكِر اهلِل ، َوِمْن ُرُكوٍع َوُسُجوٍد 

ِتاِه َياْوَم الِقَياَماِ  ،    ِبالِعَباَداِت َعَلى الَوْجِه اأَلْكَمِل َكَما َأَمَر اهلُل َتَعاَلى ُيْدِخُلُهْم َربُُّهْم ِفاي َجنَّ 
َها َوُيَؤمُِّنُهْم ِمْن َهْوِل الَفَزِع ِفي َذِلَ  الَيْوِم ، َوُيْكِرُمُهْم ِبَفْيضٍِ ِمَن الَكَراَماِت الِتي اْخَتصَّ اهلُل ِب

 .ِعَباَدُه الصَّاِلِحيَن الُمْخِلِصيَن 
 : اآلمرون بالمعروف والناهون عن المنكر( 38)
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّ  َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعاِن اْلُمْنَكاِر   : قال تعالى 
 [104/آل عمران( ]104)َوُأوَلِئَ  ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 

َعٌ  ُمَتَخصَِّصٌ  ُمَتَميَِّزٌة َتْعِرُف َأْسَراَر اأَلْحَكااِم ، َوِحْكَماَ  التَّْشاِريِع    ِلَتُكْن ِمَن الُمْؤِمِنيَن َجَما 
ُه َوِفْقَهُه ، َتَتولَّى الِقَياَم ِبالدَّْعَوِة إلى الدِّين ، َوَتأُمُر ِبالَمْعروِف ، َوُتَحاِرُب الُمْنَكَر ، َوَتْنَهى َعْن



 « َّارَهْدُي الَنبي الُمْخَتار في َوْصِف الَجنَِّة والن»      

َخاَف الَفْوت« » َمْن َأْيَقَن الَمْوت 110 

َحاِرَب الُمْنَكَر َما اْسَتَطاَع إلى َذِلَ  ، َوَهُؤالِء ُهُم الَفااِئُزوَن ِفاي   ، َوِمْن َواِجِب ُكلِّ ُمْسِلِم أْن ُي
 .الدُّْنيا َواآلِخَرِة 

َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعٍض َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن :  قال تعالى و
َلاَة َوُيْؤُتوَن الزََّكاَة َوُيِطيُعوَن اللََّه َوَرُسوَلُه ُأوَلِئَ  َسَيْرَحُمُهُم اللَُّه ِإنَّ اللََّه اْلُمْنَكِر َوُيِقيُموَن الصَّ

َوَعَد اللَُّه اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلَأْنَهااُر َخاِلاِديَن   ( 01)َعِزيٌز َحِكيٌم 
(  01)َبً  ِفي َجنَّاِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن ِمَن اللَِّه َأْكَبُر َذِلَ  ُهاَو اْلَفاْوُز اْلَعِظايُم    ِفيَها َوَمَساِكَن َطيِّ

 [01، 01/التوب ]
الُمْؤِمُنوَن َوالُمْؤِمَناُت َبْيَنُهْم ُأُخوٌَّة ، َوَمَودٌَّة ، َوَتَعاُوٌن ، َوَتاَراُحٌم ، َوَيتَِّصاُفوَن ِبالصِّاَفاِت     

َفَيَتَناَصُروَن َوَيَتَعاَضُدوَن َوَيْفَعُلوَن الَخْيَر ، َوَيْأُمُروَن ِباِه ،  : ي َيْأُمُرُهْم ِبَها ِديُنُهْم الَحِميَدِة الِت
َكااَة  َوَيْنَتُهوَن َعِن الُمْنَكِر َوَيْنَهْوَن َعْنُه ، َوُيِقيُموَن الصَّاَلَة َوُيَؤدُّوَنَها َحقَّ َأَداِئَها ، َوُيَؤدُّوَن َز

. ْم ِإَلى ُمْسَتِحقِّيَها ، َوُيِطيُعوَن اهلَل َوَرُسوَلُه ِفيَما َأَمَر ، َوَيْتُرُكوَن َما َنَهى َعْنُه َوَزَجاَر  َأْمَواِلِه
ياُز  َوالُمتَِّصُفوَن ِبَهِذِه الصَِّفاِت الطَّيَِّبِ  اْلَكِريَمِ  َسَيْرَحُمُهُم اهلُل ِفي الدُّْنَيا َواآلِخاَرِة ، َواهلُل َعزِ 

ُيِعزُّ َمْن َيَشاُء ، َوُهَو َحِكيٌم ِفي ِقْسَمِتِه الصَِّفاِت َباْيَن َخْلِقاِه ، َفَجَعاَل الُماْؤِمِنيَن      الَجاِنِب ،
 .َيْخَتصُّوَن ِبالصَِّفاِت الَحِميَدِة ، َوالُمَناِفِقيَن َيْخَتصُّوَن ِبالصِِّفاِت الَذِميَمِ  الُمْنَكَرِة 

اِت َأنَُّه َسُيْدِخُلُهْم ِفي اآلِخَرْة َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأَلْنَهااُر ،  َوَعَد اهلُل الُمْؤِمِنيَن َوالُمْؤِمَن 
ِت ، ُيِقيُموَن ِفيَها َخاِلِديَن َأَبدًا ، ِفي َمَساِكَن َطيَِّبْ  َحَسَنِ  الِبَناِء ، َوَطيَِّبِ  الَقَراِر ِفي َهِذِه الَجنَّا

 .َوَأَجلَّ ِممَّا ُهْم ِفيِه ِمَن النَِّعيِم ، َوَذِلَ  ُهَو الَفْوُز الَعِظيُم  َوَوَعَدُهْم ِبِرْضَواٍن ِمْنُه َأْكَبَر
: َفَيُقوُلاوَن  . ِإنَّ اهلَل َعزَّ َوَجلَّ َيُقوُل َيا َأْهَل الَجنَِّ  : " َقاَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم 
َوَما َلَنا اَل َنْرَضى َياا  : َهْل َرِضيُتْم؟ َفَيُقوُلوَن : َفَيُقوُل  َلبَّْيَ  َربََّنا َوَسْعَدْيَ  َواْلَخْيُر ِفي َيَدْيَ  ،

: َأاَل ُأْعِطيُكْم َأْفَضَل ِمْن َذِلَ ؟ َفَيُقوُلوَن : َفَيُقوُل . َربُّ َوَقْد َأْعَطْيَتَنا َما َلْم ُتْعِط َأَحدًا ِمْن َخْلِقَ  
َرَواُه " ) ِحلُّ َعَلْيُكْم ِرْضَواِني َفاَل َأْسَخُط َعَلْيُكْم َبْعَدُه َأَبدًا ُأ: َوَأيُّ َشيٍء َأْفَضَل ِمْن َذِلَ ؟ َفَيُقوُل 

 ( الشَّْيَخاِن َوَماِلُ  
 : أن يكونوا من أولياء اهلل( 30)

 ـــ ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
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الَِّذيَن َآَمُناوا َوَكااُنوا   ( 61)ْم َيْحَزُنوَن َأَلا ِإنَّ َأْوِلَياَء اللَِّه َلا َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَلا ُه: قال تعالى 
َلُهُم اْلُبْشَرى ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوِفي اْلَآِخَرِة َلا َتْبِديَل ِلَكِلَماِت اللَِّه َذِلَ  ُهَو اْلَفاْوُز  ( 63)َيتَُّقوَن 
 [64-61/يونس(  ]64)اْلَعِظيُم 

، َوُهُم الِذيَن آَمُنوا َواتََّقوا َوَأْخَلُصوا الِعَباَدَة َلُه َوْحَدُه ، َوالتََّوُكاَل   ُيْخِبُر اهلُل َتَعاَلى َأنَّ َأْوِلَياَءُه
َعَلْيِه ، اَل َخْوٌف َعَليِهْم ِممَّا َيْسَتْقِبُلوَنُه ِمْن َأْهَواِل اآلِخَرِة ، َواَل َيْحَزُنوَن َعَلاى َماا َخلَُّفاوُه    

 .َوَراَءُهْم ِفي الدُّْنَيا 
ِبَأنَُّهُم الِذيَن آَمُنوا ِباهلِل ، َوَماَلِئَكِتِه َوُكُتِباِه َوُرُساِلِه ،   ( : َأْوِلَياَء اهلِل ) َتَعاَلى ُمَعرِّفًا َوَيُقوُل  

  ِبَماَوَكاُنوا َيتَُّقوَن اهلَل ِفي َجِميِع ُأُموِرِهْم ، َوُيَراِقُبوَنُه ِفي ِسرِِّهْم َوَعاَلِنيَِّتِهْم ، َفاَل َيُقوُموَن ِإالَّ
 .ُيْرِضي اهلَل َربَُّهْم 

الَحقَّ َوَهُؤاَلِء الُمْؤِمُنوَن الُمتَُّقوَن ، َلُهُم الُبْشَرى ِفي الَحَياِة الدُّْنيا ِبالنَّْصِر َوالِعزَِّة ، َوِبِإْلَهاِمِهم 
قَّ ، َوَأْعَلاوا  َوالَخْيَر ، َوِباالْسِتْخاَلِف ِفي اأَلْرِض َما َأَقاُموا َشْرَع اهلِل ، َوَنَصُروا ِديَناُه الَحا  

ِإنَّ الُبْشَرى ِفي الَحَياِة الدُّْنَيا ِهَي الرُّْؤَياا  : " َوَقاَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم ) َكِلَمَتُه 
َرَواُه َأُباو ُهَرْياَرَة عان    " ( ) الصَّاِلَحُ  َيَراَها الَعْبُد ، َأْو ُتَرى َلُه ، َوِهَي ِفي اآلِخَرِة الَجنَُّ  

، ( اَل َتْباِديَل ِلَكِلَمااِت اهلِل   ) َوَهَذا َوْعٌد ِمَن اهلِل اَل ُيَبدَُّل ( . هلل صلى اهلل عليه وسلم َرسول ا
َوَهِذِه الُبْشَرى ِبَسَعاَدِة الادَّاَرْيِن ِهاَي   . َواَل ُيَغيَُّر َواَل ُيْخَلُف ، َبْل ُمَقرٌَّر َثاِبٌت َكاِئٌن اَل َمَحاَلَ  

 .الَفْوُز الَعِظيُم 
 : من أقرض اهلل قرضا حسنًا( 40)

 ـــ ـــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
َياْوَم  ( 11)َمْن َذا الَِّذي ُيْقِرُض اللََّه َقْرًضا َحَسًنا َفُيَضاِعَفُه َلُه َوَلُه َأْجٌر َكاِريٌم  : قال تعالى 

ِديِهْم َوِبَأْيَماِنِهْم ُبْشَراُكُم اْلَيْوَم َجنَّااٌت َتْجاِري   َتَرى اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َيْسَعى ُنوُرُهْم َبْيَن َأْي
 [11-11/الحديد( ]11)ِمْن َتْحِتَها اْلَأْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َذِلَ  ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم 

ِه ، ُمْحَتِسبًا َأْجَرُه ِعْناَد  َمْن َهَذا الِذي ُيْنِفُق َماَلُه ِفي َسِبيِل اهلِل ، َوَطَمعًا ِفي َمُثوَبِتِه َوَمْرَضاِت
ُه اهلِل ، َفَيُعدُّ اهلُل َلُه َذِلَ  َقْرضًا هلِل َتَعاَلى ، َفُيَضاِعُف َلُه َذِلَ  الَقْرَض َأْضَعافًا ُمَضاَعَفً  ، َوُيثيُب

 َمُثوَبً  َكِريمً  ِفي َجنَّاِت َعْدٍن َيْوَم الِقَياَمِ ؟
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َتَصدِِّقيَن ، ِمَن الُمْؤِمنيَن َوالُمْؤِمَناِت ، َيْسَعى ُنوُرُهْم َباْيَن َأْياِديهْم   َوِفي َيْوِم الِقَياَمِ  َتَرى الُم
َأْبِشاُروا ِبَجنَّااٍت   : ِبَحَسِب َأْعَماِلِهْم ، َوَتُكوُن ُكُتُبُهْم ِبَأْيَماِنِهْم ، َوَتُقوُل َلُهُم الَماَلِئَكُ  الِكاَراُم  

اًء َلُكْم ِمْن َربُِّكْم َعَلى ِإيَماِنُكْم َوَأْعَماِلُكْم الصَّاِلَحِ  ، َوَهَذا الاِذي  َتْجِري اأَلْنَهاُر ِفي َجَنَباِتَها َجَز
 .ُفْزُتْم ِبِه ُهَو الَفْوُز الَعِظيُم 

 : أن يحكموا اهلل والرسول في كل أمور حياتهم( 41)
 ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

ِإنََّما َكاَن َقْوَل اْلُمْؤِمِنيَن ِإَذا ُدُعوا ِإَلى اللَِّه َوَرُسوِلِه ِلاَيْحُكَم َبْياَنُهْم َأْن َيُقوُلاوا    :  قال تعالى 
َوَمْن ُيِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه َوَيْخَش اللََّه َوَيتَّْقِه َفُأوَلِئَ  ( 11)َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا َوُأوَلِئَ  ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 

 [11، 11/النور( ]11)ْلَفاِئُزوَن ُهُم ا
 َأمَّا الُمْؤِمُنوَن الُمْخِلُصوَن َفِإنَُّهْم ِإَذا ُدُعوا ِإلى اهلِل ، َوِإَلى َرُسوِلِه ِلاَيْحُكَم َبْياَنُهْم ، َفاِإنَُّهمْ    

، ُهُم الُمْفِلُحاوَن ،   َسْمعًا َوَطاَعً  هلِل َوِلَرُسوِلِه ، َوَهُؤالِء الذيَن َيُقوُلوَن َهَذا الَقْوَل: َيُقوُلوَن 
  .أَلنَُّهْم َيَناُلوَن َما َيْطلُبوَن ، َوَيْسَلُموَن ِممَّا َيْرَهُبوَن 

َوَمْن ُيِطِع اهلَل َوَرُسوَلُه ِفيَما َأَمَرا ِبِه ، َوَيْنَتِه َعمَّا َنَهَيا َعْنُه ، َوَمْن َيْخَش اهلَل ِفيَماا َصاَدَر    
ِه ِفيَما ُيْسَتْقَبُل ِمَن الزََّماِن واأَلْعَماِل ، َفَهُؤالِء ُهُم الَفاِئُزوَن ِبُكلِّ َخْياٍر  َعْنُه ِمَن الذُُّنوِب ، َوَيَتقَّ

 .، َواآلِمُنوَن ِمْن ُكلِّ َشرٍّ ِفي الدُّْنَيا واآلِخَرِة 
 : إعطاء المحتاجين حقهم( 41)

 ـــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
ْرَبى َحقَُّه َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَِّبيِل َذِلَ  َخْيٌر ِللَِّذيَن ُيِريُدوَن َوْجَه اللَّاِه  َفَآِت َذا اْلُق: قال تعالى 

 [38/الروم(  ]38)َوُأوَلِئَ  ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 
والُمِؤِمُنوَن ، وِإذا َكاَن اهلُل َتَعالى ُهَو الِذي ُيْبُسُط الرِّْزَق ، َوَيْقِدُرُه ، فَأعِط يا َأيُّها النَِّبيُّ َأنَت 

َما َتسَتِطيُعوَن ِإعَطاَءُه ِمَن الَماِل ِللُفَقراِء والُمْحتاِجيَن ِمَن اأَلَقاِرِب والَمَساِكيِن الذيَن ال مااَل  
 َلُهْم ، وِلْلُمَسافريَن أبناِء السَّبيِل الذيَن اْنَقَطَعْت َنَفَقُتُهْم ، َوُهْم َبعيُدوَن َعْن َأْهِلِهْم َوَأْوَطااِنِهمْ 

 .ِليَتَمكَُّنوا ِمَن الَعْوَدِة ِإلى َبَلِدِهْم 
ِإّن اإِلعَطاِء لهؤالِء الُمحتاِجيَن فيِه خيٌر للُمْعِطيَن عناَد اهلِل ، وهاَو الاِذي    : ثمَّ َيُقوُل َتعالى 

ُطاوَن فاي   َيَتَقبَُّل الَعمَل الصَّاِلَح ، وَيجِزي بِه َفاِعَلُه الثَّواَب الَجزيَل ، َوَقد َربَح هاؤالِء الُمعْ 
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َذِلَ  َخيٌر ِلَماْن  } : َوِقيَل إنَّ َمْعَنى ) َصْفَقِتِهْم أَلنَُّهْم أْعَطوا ما َيْفَنى ، َوَحَصُلوا َعلى َما َيْبَقى 
 ( .َذِلَ  خيٌر ِللِذيَن ُيريُدون النَّظَر ِإلى وجِه اهلِل يوَم الِقيام  : ُهَو { ُيريُد َوْجَه اهلِل 

 : اإليثار( 43)
 ـ ـــ ـــــ ـــ ــ

َوالَِّذيَن َتَبوَُّءوا الدَّاَر َواْلِإيَماَن ِمْن َقْبِلِهْم ُيِحبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإَلْيِهْم َوَلا َيِجُدوَن ِفي :  قال تعالى 
 ُصُدوِرِهْم َحاَجً  ِممَّا ُأوُتوا َوُيْؤِثُروَن َعَلى َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌ  َوَمْن ُياوَق ُشاحَّ  

 [0/الحشر(  ]0)َنْفِسِه َفُأوَلِئَ  ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 
َأْثَنى اهلُل َتَعاَلى َعَلى اأَلْنَصاِر ُمِبيِّنًا َفْضَلُهْم َوَشَرَفُهْم َوَكاَرَمُهْم ، ِحايَن َجَعاَل اهلُل الَفايَء      

اَر الِهْجَرِة َقْباَل الُمَهااِجِريَن ،   والِذيَن َسَكُنوا َد: إِلْخَواِنِهم الُمَهاِجِريَن ُدوَنُهْم ، َفَقاَل َتَعاَلى 
َناُه  َوآَمُنوا َقْبَل َكِثيٍر ِمَن الُمَهاِجِريَن ، ُيِحبُّوَن الُمَهاِجِريَن ، َوَيَتَمنَّْوَن َلُهْم الَخْيَر ، َكَما َيَتَمنَّْو

ْمَواِلِهْم َحتَّى َناَزَل َبْعُضاُهْم   أَلْنُفِسِهْم ، َوَقْد َأْسَكُنوا الُمَهاِجِريَن ِفي ُدوِرِهْم ، َوَأْشَرُكوُهْم ِفي َأ
َوَقْد َفَعُلوا َذِلَ  َوُنُفوُسُهْم َطيَِّيٌ  ، َوَأْعُيُنُهْم َقِريَرٌة ِبَما َيْفَعُلاوَن  . َعْن َبْعِض ِنَساِئِه ِلْلُمَهاِجِريَن 

َفضََّلُهُم اهلُل ِبِه ِماَن الَمْنِزَلاِ     َواَل ِضيقًا ِبِهْم ِلَما. ، اَل َيِجُدوَن ِفي َأْنُفِسِهْم َحَسدًا ِلْلُمَهاِجِريَن 
 .والشََّرِف َوالتَّْقِديِم ِفي الذِّْكِر والرُّْتَبِ  ، َوِلَما َخصَُّهْم ِبِه ِمْن َمْغَنِم َبِني النَِّضيِر ُدوَنُهْم 

َنا َعَلْيِهْم ُحْسَن ُمَواَسااٍة  َيا َرُسوَل اهلِل َما َرَأْيَنا ِمْثَل َقْوٍم َقِدْم: ُرِوَي َأنَّ الُمَهاِجِريَن َقاُلوا )  
ِفي َقليٍل ، َواَل ُحْسَن َبْذٍل ِفي َكِثيٍر ، َلَقْد َكَفْوَنا الَمُؤوَنَ  ، َوَأْشَرُكوَنا ِفي الَمْهَنأ ، َحتَّاى َلَقاْد   

َوُهْم ُيَقدُِّموَن ( .ْم َلُهُم اهلَل َما َأْثَنْيُتْم َعَلْيِهْم ، َوَدَعْوُت. اَل : َقاَل . َخِشيَنا َأْن َيْذَهُبوا ِباأَلْجِر ُكلِِّه 
ْم َأْهَل الَحاَجِ  ِمَن الُمَهاِجِريَن َعَلى َأْنُفِسِهْم ، َوَيْبَدُؤوَن ِبالنَّاِس َقْبَل َأْنُفِسِهْم ِفي َحاِل اْحِتَيااِجهِ 

"  . ) ُمِقالِّ  َأْفَضاُل الصَّاَدَقِ  ُجْهاُد ال   : " َوَقاَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم .ِإَلى َذِلَ  
َوَقاَل َرُسوُل اهلِل .َوَمْن َسِلَم ِمْن آَفِ  الِحْرِص َعَلى الَماِل َوالُبْخِل ، َفَقْد َفاَز َوَأْفَلَح ( .الُبَخاِريُّ 

نَّ ِإيَّاُكْم َوالظُّْلَم َفِإنَّ الُظْلَم ُظُلَماٌت َيْوَم الِقَياَمِ  ، واتَُّقوا الشُّاحَّ َفاإِ  : " صلى اهلل عليه وسلم 
 " .الُشحَّ َقْد َأْهَلَ  َمْن َكاَن َقْبَلُكْم ، َحَمَلُهْم َعَلى َأْن َسَفُطوا ِدَماَءُهْم ، َواْسَتَحلُّوا َمَحاِرَمُهْم 

َفاتَُّقوا اللََّه َما اْسَتَطْعُتْم َواْسَمُعوا َوَأِطيُعوا َوَأْنِفُقوا َخْيًرا ِلَأْنُفِسُكْم َوَماْن ُياوَق   :  وقال تعالى 
ِإْن ُتْقِرُضوا اللََّه َقْرًضا َحَسًنا ُيَضاِعْفُه َلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ( 16)َنْفِسِه َفُأوَلِئَ  ُهُم اْلُمْفِلُحوَن  ُشحَّ

 [10-16/التغابن(  ]10)َواللَُّه َشُكوٌر َحِليٌم 
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َقاَل َرُسوِل اهلِل صلى اهلل علياه   َوَقْد." َفاْبُذُلوا ِفي َتْقَوى اهلِل َما اْسَتَطْعُتْم ِمَن الَجْهِد َوالطَّاَقِ  
( ُمتََّفٌق َعَلْياِه  " ) وسلم ِإَذا َأَمْرُتُكْم ِبَأْمٍر َفْأُتوا ِمْنُه َما اْسَتَطْعُتْم ، َوَما َنِهيُتُكْم َعْنُه َفاْجَتِنُبوُه 

ِفُقوا ِممَّا َرَزَقُكاُم اهلُل َعَلاى   واْسمُعوا َوَأِطيُعوا َما َيْأُمُرُكْم ِبِه اهلُل َوَرُسوُلُه ، َواْعَمُلوا ِبِه َوَأْن
ْيارًا  اأَلَقاِرِب َوالُفَقَراِء َوالُمْحَتاِجيَن ، َوَأْحِسُنوا ِإَلى ِعَباِد اهلِل َكَما َأْحَسَن اهلُل ِإَليُكْم َيْكْن َذِلَ  َخ

َلى الَماِل ، َيُكْن ِمَن الَفاِئِزيَن َوَمْن َيْبَتِعْد َعِن الُبْخِل َوالِحْرِص َع. أَلْنُفِسُكْم ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة 
مًا ِإَليه َما َأْنَفْقُتْم ِمْن َماٍل ِفي َطاَعِ  اهلِل ، َوَتَقرُّبًا ِإليِه ، َفِإنَّ اهلَل َتَعاَلى َيُعدُّ َذِلَ  اإِلْنَفاَق ُمَقدَّو.

الَحَسَنُ  ِبَعْشاَرِة َأْمَثاِلهاا ِإَلاى     -يَرًة َأْضَعافًا َكِث -َتَعاَلى ، َوُهَو ُيْخلُفُه َوَيُردُُّه ِإَلى الُمْنفِقيَن 
َوَيْمُحو َعْنُكْم ِبها َسيَِّئاِتُكْم ، َوَيْسُتُرَها َعَلْيُكْم ، َواهلُل شُكوٌر َيْجاِزي َعَلاى    -َسْبِعِمَئِ  ِضْعٍف 

 ُيَعاِجُل ِبالُعُقوَبِ  ِعَباَدُه َعَلاى  الَقِليل ِبالَكِثيِر ، َوُهَو َكِثيُر الِحْلِم َوالَمْغِفَرِة ، َيْغِفُر َوَيْسُتُر ، َواَل
 .الذُُّنوِب َواأَلْخَطاِء َلَعلَُّهْم َيُتوُبوَن َوَيْرِجُعوَن ُمْسَتْغِفْريَن 

 :أن يتولوا اهلل ورسوله والمؤمنين( 44)
 ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

َرُسوُلُه َوالَِّذيَن َآَمُنوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصََّلاَة َوُيْؤُتاوَن الزََّكااَة   ِإنََّما َوِليُُّكُم اللَُّه َو:  قال تعالى 
(  16)َوَمْن َيَتَولَّ اللََّه َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن َآَمُنوا َفِإنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم اْلَغاِلُبوَن ( 11)َوُهْم َراِكُعوَن 

 [16-11/المائدة]
ُمْؤِمِنيَن َعَلى ُمَوااَلِة اهلِل َوَرُسوِلِه َوالُمْؤِمِنيَن الصَّاِدِقيَن ، الاِذيَن ُيِقيُماوَن   َيُحثُّ اهلُل َتَعاَلى ال

الصَّاَلَة َوُيَؤدُّوَن َزَكاَة َأْمَواِلِهْم ، َوُيَساِعُدوَن الُمْحَتاِجيَن ِمَن الُضاَعَفاِء َوالَمَسااِكيِن ، َوُهاْم    
 .َداِئُموَن الرُُّكوِع هلِل 

ْن َرِضي ِبُمَوااَلِة اهلِل َوَرُسوِلِه َوالُمؤِمِنيَن ُهَو ُمْفِلٌح ِفي الدُّْنيا َواآلِخَرِة ، َوُهَو َمْنُصوٌر َوُكلُّ َم 
ِفي الدُّْنيا َواآلِخَرِة ، ألنَُّه َيُكوُن فَِي ِحْزِب اهلِل ، َوِحْزِب اهلِل ُهُم الَغااِلُبوَن ، َواَل ُيْغَلاُب َماْن    

 .َيَتَوالَُّهُم اهلُل 
 : الَِّذيَن َآَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِفي َسِبيِل اللَِّه( 41)

 ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
َرَجً  الَِّذيَن َآَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِفي َسِبيِل اللَِّه ِبَأْمَواِلِهْم َوَأْنُفِسِهْم َأْعَظُم َد:  قال تعالى   

ُيَبشُِّرُهْم َربُُّهْم ِبَرْحَمٍ  ِمْنُه َوِرْضَواٍن َوَجنَّاٍت َلُهْم ِفيَهاا  ( 10)ِعْنَد اللَِّه َوُأوَلِئَ  ُهُم اْلَفاِئُزوَن 
 [11-10/التوب (  ]11)َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا ِإنَّ اللََّه ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم ( 11)َنِعيٌم ُمِقيٌم 
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َمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِفي َسِبيِل اهلِل ِبَأْمَواِلِهْم َوَأْنُفِسِهْم ، ُهْم َأْعَظُم ِعْنَد اهلِل َدَرَجً  َفالِذيَن آ 
. َوَمَقامًا ، َوَأْكَثُر َمُثوَبً  ِمَن الِذيَن َعمَُّروا الَمْسِجَد الَحَراَم ، َوَسَقْوا الَحااجَّ ِفاي الجَّاِهِلياِ     

ُنوَن الُمَجاِهُدوَن ِفي اهلِل َحقَّ ِجَهاِدِه ُهُم الَفااِئُزوَن ِبَرْحَماِ  اهلِل ، َوِرْضاَواِنِه    َوَهُؤاَلِء الُمْؤِم
 .َوَجنَّاِتِه 

 ، َوَهُؤاَلِء ُيَبشُِّرُهْم َربُُّهْم ِفي ِكَتاِبِه ، َوَعَلى ِلَساِن َرُسوِلِه ، َوَعَلى ِلَساِن َماَلِئَكِتِه ِحيَن َمْوِتِهْم 
ْن َربِِّهْم َوِرْضَواٍن ، َوِبَأنَُّه َسُيْدِخُلُهْم َجنَّاِتِه الَواِسَعَ  ، َوَسيبَقْوَن ِفيَها َأَبدًا ِفي َنِعايٍم  ِبَرْحَمٍ  ِم

 .ُمِقيٍم ، َوالِرْضَواُن ِمَن اهلِل ُهَو ِنَهاَيُ  اإِلْحَساِن ، َوَأْعَلى النَِّعيِم ، َوَأْكَمُل الَجَزاِء 
َراُم ُمَخلَِّديَن ِفي الَجنَِّ  َأَبدًا َوَهذا َجَزاٌء َلُهْم ِمْن َربِِّهاْم َعَلاى َأْعَمااِلِهم    َوَسَيُكوُن َهُؤاَلِء الِك 

 .ُم الصَّاِلَحِ  ، َواهلُل َتَعاَلى ِعْنَدُه اأَلْجُر الَعِظيُم ِلَمْن آَمَن َوَجاَهَد ، َوَقاَم ِبَما َفَرَضُه َعَلْيِه اإِلْساَل
 

 الطريق إلى الجن فصٌل في : 
 
  الطريق إلى الجن: 

 
وتأمال فاي   وإنما هي فضل من اهلل ورحم  ، .. واعلم يا عبد اهلل أن الجن  ال تنال بالعمل

سمع  مسمعا وفي قلب  موِقعًا بعين البصيرة وأْمِعِن النظر فيه واجعل له من الحديث اآلتي 
 .  ، ودرر الفرائد غرر الفوائد  بما فيه من عسى اهلل أن ينفع

لان ُيادِخل   ):قال   أن النبي ( الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبديث ح) 
ال، وال أناا، إال أن يتغمَّادني اهلل   : )وال أنت يا رسول اهلل؟ قاال : قالوا(. أحدًا عمُله الجن 

إما محسنًا فلعله أن يزداد خيرًا، : ورحم ، فسدِّدوا وقاربوا، وال يتمنينَّ أحدكم الموت بفضٍل
 . وإما مسيئًا فلعله أن يستعتب

َفاَل َتْعَلُم َنْفٌس ّمآ ُأْخِفَي َلُهم ّمن ُقّرِة َأْعُيٍن َجاَزآًء ِبَماا َكااُنوْا     :وأما قول اهلل جل وعال 
أي بسابب  . ساببي  ( بما كاانوا يعملاون  )فإن الباء في قوله [   10السجدة ]  ( َيْعَمُلوَن

 . ًا لفضله ورحمته حيث أدخلهم جنتهأعمالهم فاهلل سبحانه جعل أعمالهم سبب
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وان رحمته وفضاله  ، فإذا عرفت ا أخي الكريم ا أن الجن  هي محض فضل اهلل ورحمته  
، واحفاظ اهلل . إنما يناالن بفعل ما يرضاه ويريده فبادر إلى خير األعمال وصاالح األفعاال  
 .تل  الغرفات واسل  سبيله القويم يفض علي  من الرحمات ما يدخل  به أعالي الجنات في

 وظن خيرًا بالكااااااريم        فاسل  سبيل المتاااااقين       
 والناس في أمر عظياااام         واذكر وقوف  خائاااااافًا       
 أو إلى العز المقاااااايم         إما إلى دار الشاااااقاوة     
 رحاااايموتب إلى الرب ال        فاغنم حياااات  واجااتهد     

  فهو كل ما يقرب  من اهلل سبحانه من القربات والطاعات فقد ذكر اهلل : وأما طريق الجن
جل وعال طاعات وعبادات في كتابه العزيز جازى عليها بالجن  من عمل بها مخلصًا فمان  

  :ذل  ما يلي 
  :اإليمان والعمل الصالح ( 1)

 
نسان خاسر إال من أمن وعمل صاالحًا فقاال   فقد ذكر اهلل سبحانه في سورة العصر أن اإل

ِإاّل اّلِذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الّصااِلَحاِت َوَتَواَصاْوْا   *  ِإّن اإِلنَساَن َلِفى ُخْسٍر*  َواْلَعْصِر: )تعالى
 [ 3: 1العصر( ]ِباْلَحّق َوَتَواَصْوْا ِبالّصْبِر

 لّصاِلَحاِت َأّن َلُهْم َجّناٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها األْنَهاُر َوَبّشِر اّلِذين آَمُنوْا َوَعِمُلوْا ا:)وقال سبحانه

 . ونظير هذا في القرآن كثير[   11البقرة ] 

  وذل  ألن اإليمان يوجب معرف  اهلل وخشيته ومراقبته وتوقيره ومتابعا  رساول اهلل  
 .لفواحشوالعمل الصالح يوجب فعل ما أمر اهلل واجتناب ما نهى عنه من كبائر اإلثم وا

  :الصالة( 1)

 
( ِإّن الّصاَلَة َتْنَهَى َعِن اْلَفْحَشآِء َواْلُمْنَكِر َوَلِذْكُر الّلِه َأْكَبُر َوالّلُه َيْعَلُم َما َتْصَنُعوَن: )قال تعالى

  [41: العنكبوت]
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وهاي الماحيا  للاذنوب    . فالصالة ناهي  عن اإلثم والمنكر الموجب للحرمان من الجنا  
  :في الحديث اآلتي  والخطايا كما

أرأيتم لاو   :قال  النبي  أن( حديث أبي هريرة  رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين ) 
قاالوا ال   ؟ هل يبقى من درنه شيء ،مراٍت خمَس يوٍم كَل فيه بباب أحدكم يغتسُل أن نهرًا

 . ا الخطاي الصلوات الخمس يمحو اهلل بهنَّ فذل  مثُل : قال ، يبقى من درنه شيء
 امارئ  من ما :قال   أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم رضي اهلل عنه  عثمانحديث ) 

 لماا  كفاارة  كانت إال ركوعها و خشوعها و وضوءها فيحسن مكتوب  صالة تحضره مسلم
 . كله الدهر ذل  و كبيرة تؤت لم ما الذنوب من قبلها

لمؤمن وعهده وفصل ما بينه وبين فبادر ا أخي الكريم ا بالحفاظ على الصالة فإنها نور ا  
 . الكفر

سمع  مسمعا بعين البصيرة وأْمِعِن النظر فيهما واجعل لهما من وتأمل في الحديث اآلتيين 
 .  ، ودرر الفرائد غرر الفوائد  بما فيهما من وفي قلب  موِقعًا عسى اهلل أن ينفع

 :قال  النبي  أن( مسلم   حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما  الثابت في  صحيح) 
 . بين الرجل وبين الكفر والشر  تر  الصالة 

العهد الاذي   :قال  النبي  أن(  حديث بريدة الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجه ) 
 . بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر 

 :أداء النوافل ( 3)

 
ريم ا حل  الوالي  هلل سبحانه ألنهاا   وتكسب  ا أخي الك ، فهي تقرب إلى اهلل بعد الفرائض

 . وهي عالم  حب  هلل وطاعت  وإخالص ، موجب  لحبه وحفظه
سمع  مسمعا بعين البصيرة وأْمِعِن النظر فيهما واجعل لهما من وتأمل في الحديث اآلتيين 

 .  ، ودرر الفرائد غرر الفوائد  بما فيهما من وفي قلب  موِقعًا عسى اهلل أن ينفع
ما من عبد مسلم يصالي هلل   :قال  أن النبي ( أم حبيب  الثابت في  صحيح مسلم حديث )

 . عشرة ركع  تطوعا غير فريض  إال بنى اهلل له بيتا في الجن   يكل يوم اثنت
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من ثابر على   :قال  أن النبي ( حديث عائش  الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماج )
له بيتا في الجن  أربع ركعات قبل الظهر و ركعتاين   اثنتي عشرة ركع  من السن  بنى اهلل

   . بعده و ركعتين بعد المغرب و ركعتين بعد العشاء و ركعتين قبل الفجر 
 :بر الوالدين ( 4)

 
رغم أنفه ثم رغم أنفه  ثام رغام   :قال  أن النبي ( حديث أبي هريرة في صحيح مسلم )

والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لام   من أدر : اهلل ؟ قال  لأنفه   قيل ومن يا رسو
 .يدخل الجن  

فاحرص ا أخي الحبيب ا على بر الوالدين وأطعهما في ما أمارا إذا لام يكان أمرهماا       
واعلام أن  ، معصي  هلل وأحسن إليهما في الدنيا يحسن اهلل إلي  بجنتاه وفضاله وجاوده   

 . ر من الشر  واألمر بتوحيدهعقوقهما من أكبر الكبائر فقد قرن اهلل طاعتهما بالتحذي
  [36: النساء( ]َواْعُبُدوْا الّلَه َواَل ُتْشِرُكوْا ِبِه َشْيئًا َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا: )قال تعالى

 : التوب  ( 1)

 
فالتوب  من أجلِّ القربات والعبادات وهي منزل  ال يفارقها الصالحون في رحلتهم في هاذه  

ذل  ألن اهلل تعالى أمر بها في كل وقات وحاين   . األنبياء والمرسلونبل وال ، الحياة الدنيا
 . وعلق الفالح عليها
( َوُتوُبَوْا ِإَلى الّلِه َجِميعًا َأّيَها اْلُمْؤِمُناوَن َلَعّلُكاْم ُتْفِلُحاونَ   : )قال تعالى.. فكل ابن آدم خطاء

  [31: النور]
إلى التوب  ليعلم كل مسلم أن التوبا   فتأمل حفظ  اهلل كيف وصفهم اهلل باإليمان ثم دعاهم 

وتذكر دائمًا أن الجن  قد حفت . الزم  للعبد في سائر منازله التي يسلكها في طريقه إلى اهلل
بالمكاره وأن النار قد حفت بالشهوات وإال كيف سيكون االختبار و كيف يميز الصابر مان  

 . الضاجر والمطيع من العاصي
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حفات الجنا    : قاال    أن النبي  (ابت في صحيح مسلم الثرضي اهلل عنه  حديث أنس) 
 "  .بالمكاره وحفت النار بالشهوات

اللهم إنا نسأل  الجن  وما قرب إليها من قول أو عمل وعوذ ب  من النار وما قرب إليهاا  
 .من  قول أو عمل 

                                 
 

 :باب وصف النار 
 

]*[ عناصر الباب: 
التخويف من النار  فصٌل في: 
 ذكر النار  اإلكثار منفصٌل في: 
 صوٌر مشرق  لخوف السلف من النار فصٌل في: 
 (من الخائفين من منعه خوف جهنم من النوم)فصٌل في : 
 (من منعه خوف النار من الضح من السلف ) فصٌل في :  
 (من خوفه من النار َضِرمن َم من السلف)فصٌل في: 
 ال بعض الخائفين أحوفصٌل في: 
 (طعامهم عند ذكر طعام أهل النار من ُيَنَغُص عليهمالسلف  من)فصٌل في : 
 تخويف أصناف الخلق بالنار فصٌل في: 
 (تخشى اهلل تعالى غير الحيوان من الجمادات وغيرها)فصٌل في: 
 البكاء من خشي  النار ينجي منها فصٌل في: 
 التعوذ من النار فصٌل في:  
أسباب عذاب النار ٌل في فص: 
 ذكر مكان جهنم فصٌل في: 
 أسماء النارفصٌل في : 
  وصف النار فصٌل في: 
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 سع  جهنم طوال وعرضا فصٌل في: 
 ذكر قعر جهنم وعمقها فصٌل في: 
 ودركاتها وصفتها  جهنم طبقاتفصٌل في: 
 ة النار ذكر حجارفصٌل في: 
 وعقاربها  جهنم ذكر حياتفصٌل في: 
 وأغاللها وأنكالها جهنم ذكر سالسلفصٌل في: 
 جهنم  سجنفصٌل في: 
 وشررها ولهبها  جهنم ذكر دخانفصٌل في: 
 وسرادقها جهنم ذكر أبوابفصٌل في :  
 أبواب جهنم مغلق  فصٌل في: 
 أبواب جهنم مغلق  قبل دخول أهلها إليهافصٌل في  : 
 إحاط  سرادق جهنم بالكافرين فصٌل في: 
وسوادها وشررها   جهنمظلمصٌل في ف : 
 وقود النارفصٌل في : 
 وزمهريرها  جهنم شدة حرفصٌل في: 
 ذكر سجر جهنم وتسعيرهافصٌل في : 
 تسجر جهنم كل يوم نصف النهار فصٌل في:  
تسجر جهنم بخطايا بني آدم  فصٌل في: 
 (تسجر جهنم على أهلها بعد دخولهم إليها)فصٌل في : 
وزفيرها النار  ذكر تغيظ فصٌل في: 
 ذكر طعام أهل النار وشرابهم فصٌل في: 
 ذكر كسوة أهل النار ولباسهم فيها فصٌل في: 
 فراش أهل النار وغطاؤهمفصٌل في : 
 البحار تسجر يوم القيام  فصٌل في:  
 هم وهيئاتهمِرَوُص ِحْبُقأهل النار فيها َو ِقْلَخ ِمَظذكر ِعفصٌل في : 
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 تفاوت أهل النار في العذاب فصٌل في: 
 أهل النارأنواع عذاب فصٌل في : 
 ما يتحف به أهل النار عند دخولهم إليها فصٌل في: 
 تخاصم أهل النار فصٌل في: 
 ألهل النار أنواع من العذاب لم يطلع اهلل عليها خلقه في الدنيا فصٌل في: 
 ف َفَخا ال يفتر عنهم وال ينقطع وال ُيالكفار في النار متواصل أبد عذابفصٌل في. 
 تعالى أعظم عذاب أهل النار حجابهم عن اهلل فصٌل في: 
 ذكر بكاء أهل النار وزفيرهم وشهيقهم وصراخهمفصٌل في : 
 طلب أهل النار الخروج منها فصٌل في: 
 أهل النار ال يزالون في رجاء حتى يذبح الموت فصٌل في: 
 وتكليم بعضهم بعضا ل النار أهل الجن  وأهل الجن  أهل النارذكر نداء أهفصٌل في : 
 وصف خزن  جهنم وزبانيتهافصٌل في : 
 النار يوم القيام  وخروج عنق منها يتكلم  يءمجفصٌل في: 
 ذكر ورود النار نجانا اهلل منه برحمته فصٌل في: 
 إذا وقف العبد بين يدي ربه تستقبله النار فصٌل في: 
وشفاع  الشافعين  اهللبرحم   من النارالموحدين  خروج فصٌل في: 
 أهل النار الذين هم أهلها يخلدون فيهافصٌل في . 
 الكتاب والسن صف  من يستحق دخول النار في فصٌل في : 
 أول من يدخل النار من عصاة الموحدينفصٌل في : 
 أول خلق اهلل تسعر بهم النار يوم القيام فصٌل في.  
 أعمال أهل الجن  وأعمال أهل النار فيفصٌل : 
 أنقذوا أنفسكم من النارفصٌل في : 

 : وها  تفصيل ذل  في إيجاٍز غيِر ُمخِّل 
 

 التخويف من النار فصٌل في: 
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التخويف من النار : 

 
الّنااُس َواْلِحَجااَرُة َعَلْيَهاا     َيَأّيَها اّلِذيَن آَمُنوْا ُقَوْا َأنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َنارًا َوُقوُدَها: )قال تعالى

 [ 6: التحريم( ]َماَلِئَكٌ  ِغاَلٌظ ِشَداٌد اّل َيْعُصوَن الّلَه َمآ َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن
ُأِعاّدْت   َفِإن ّلْم َتْفَعُلوْا َوَلن َتْفَعُلوْا َفاّتُقوْا الّناَر اّلِتي َوُقوُدَها الّناُس َواْلِحَجااَرةُ : )قال تعالى و

 [ 14: البقرة( ]ِلْلَكاِفِريَن
  [131: آل عمران( ]َواّتُقوْا الّناَر اّلِتَي ُأِعّدْت ِلْلَكاِفِريَن: )قال تعالى و
  [14: الليل( ]َفَأنَذْرُتُكْم َنارًا َتَلّظَى: )قال تعالى و
ُظَلٌل َذِلَ  ُيَخّوُف الّلُه ِبِه ِعَباَدُه َيِعَباِد  َلُهْم ّمن َفْوِقِهْم ُظَلٌل ّمَن الّناِر َوِمن َتْحِتِهْم: )قال تعالى و

  [16: الزمر( ]َفاّتُقوِن
 َوالّصْبِح ِإَذآ َأْسَفَر*  َوالّلْيِل ِإْذ َأْدَبَر*  َكاّل َواْلَقَمِر*  َوَما ِهَي ِإاّل ِذْكَرَى ِلْلَبَشر: ) قال تعالى و
 - 31المادثر  ] ( ِلَمن َشآَء ِمنُكْم َأن َيَتَقّدَم َأْو َيَتاَأّخرَ *  َنِذيرًا ّلْلَبَشر * ِإّنَها إِلْحَدى اْلُكَبِر* 
30  ] 
]*[البصاري   الحسان التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد 

قط أدهى منها  يٍءقال واهلل ما أنذر العباد بش (َنِذيرًا ّلْلَبَشر)في قوله تعالى رحمه اهلل تعالى 
 . بي حاتمخرجه ابن أ

]*[في قوله تعالى  قتادةالتخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد
 .إنها إلحدى الكبر يعني النار 

 : قاال  (الثابت في صحيح الترغياب والترهياب    رضي اهلل عنه بشير بن النعمانحديث )
 أن لو حتى النار نذرتكمأ النار أنذرتكم يقول يخطب وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول سمعت
 . رجليه عند عاتقه على كانت خميص  وقعت حتى هذا مقامي من لسمعه بالسوق كان رجال

وعن عدي بن حاتم قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم اتقوا النار قال وأشاح ]  
مانكم  ما : )قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه عدي بن حاتم حديث )

من أحد إال سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فال يرى إال ما قدَّم مان  
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عمله، وينظر أشأم منه فال يرى إال ما قدَّم، وينظر بين يديه فال يرى إال النار تلقاء وجهه، 
 (.فاتقوا النار ولو بِشقِّ تمرة

اتقوا النار  :قال  أن النبي ( ن لصحيحيالثابت في ارضي اهلل عنه عدي بن حاتم حديث )
 . ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلم  طيب 

 مثلاي  إنماا :قال   أن النبي ( الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث  )
 بحجازكم  آخاذ  فأنا فيها يقعن والفراش الدواب فجعلت نارا استوقد رجل كمثل أمتي ومثل
 .فيها تقحمون وأنتم

 .ع حجزة وهى معقد اإلزار والسراويل جم :الحجز 
  تقعون :تقحمون 

  أن النباي   (ما الثابت في صحيح الترغيب والترهياب  رضي اهلل عنه عباس ابنحديث )
 إيااكم  والحادود  إياكم وجهنم إياكم والحدود إياكم وجهنم إياكم أقول بحجزكم آخذ أنا : قال

 ورد فمان  الحاوض  على فرطكم وأنا تكمترك مت أنا فإذا مرات ثالث والحدود إياكم وجهنم
 . أفلح
> !لما أنزلت هذه اآلي  : قال  (الثابت في صحيح مسلم هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث  )

دعا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قريشاا فااجتمعوا فعام    ! <وأنذر عشيرت  األقربين 
رة بن كعب أنقذوا أنفسكم وخص فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني م

من النار يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفساكم مان   
النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من الناار ياا   

رحماا ساأبلها   فاطم  أنقذي نفس  من النار فإني ال أمل  لكم من اهلل شيئا غير أن لكام  
 . بباللها

 رأيت ما: قال  أن النبي ( الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنهحديث أبي هريرة ) 
 . طالبها نام الجن  مثل وال هاربها نام النار مثل

من النار ويأمر بذل  في الصالة وغيرها حذر كثيرا ما يوقد كان النبي صلى اهلل عليه وسلم 
 :منها ما يلي  واألحاديث في ذل  كثيرة
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َصلَّى اللَّاُه     النَِّبيِّ كان أْكَثُر ُدَعاِء : قال   (الثابت في الصحيحين  رضي اهلل عنه أَنٍسحديث ) 
  0" ِفي الدُّْنَيا َحَسَنً  َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنً  َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر اللَُّهمَّ َربََّنا آِتَنا  : " َعَلْيِه َوَسلََّم

 القاسام  أباا  سمعت: قال ( الثابت في صحيح النسائي  رضي اهلل عنهي هريرة حديث أب) 
 الادجال  فتن  ومن القبر فتن  من ب  أعوذ إني اللهم صالته في: يقول وسلم عليه اهلل صلى
 . جهنم حر ومن والممات المحيا فتن  ومن

إني أسأل   اللهمعلمها هذا الدعاء  أن رسول اهلل ( حديث عائش  في صحيح ابن ماج  )
من الخير كله عاجله و آجله ما علمت منه و ما لم أعلم و أعوذ ب  من الشر كله عاجله و 
آجله ما علمت منه و ما لم أعلم اللهم إني أسأل  من خير ما سأل  به عباد  و نبيا  و   
أعوذ ب  من شر ما عاذ به عبد  و نبي  اللهم إني أسأل  الجن  و ما قرب إليها من قاول  

و أسأل  أن تجعل كل قضاء  و أعوذ ب  من النار و ما قرب إليها من قول أو عمل أو عمل
  .  قضيته لي خيرا

  أن النبي ( الثابت في صحيحي أبي داوود وابن ماج   رضي اهلل عنه حديث أبي هريرة)
 ام واهلل أما النار من به وأعوذ الجن  اهلل أسأل ثم أتشهد قال الصالة في تقول ما لرجل قال

  . ندندن حولها فقال معاذ دندن  وال دندنت  أحسن
 ؟ ندندن حولهاما معنى : مسأل  

الصوت الهاامس   هي الكالم البليغ الذي يدور حول هدف معين، أو هي :اللغ  الدندن  في 
 .قائلااه الااذي ُتساامع نغماتااه ولكاان قااد ال ُيفهاام معناااه، طالمااا لاام يجهاار بااه

وأفعالنا،  دن حولها في كّل عباداتنا، وكتاباتنا، وأقولنا،وجن  الفردوس هي هدفنا جميعًا ندن
مباشر، مساتدلين   ندور في فلكها ونطوف حول محورها، سواء أكان هدفنا مباشرًا أم غير

 . الصلوات والتسليم في ذل  بهدي الهادي األمين حبيبنا محمد بن عبداهلل عليه أفضل
 المذموم والخوف المحمود؟ ما هو الخوف: مسأل  

والخاوف  . يدعو إلى الياأس والقناوط   وهو  ( اإلفراط في الخوف)هو :  الخوف المذموم
 .المحمود هو ما حجز  عن معصي  اهلل تعالى 
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 ليس الخائف من يبكى ويمسح عينيه ، بل من يتر  ما يخااف أن يعاقاب     :ولذل  قيل
نازل نفساه منزلا     إذا : " متى يكون العبد خائفًا ؟ قال : عليه ،وقيل لذي النون المصري

 ". السقيم الذي يحتمي مخاف  طول السقام 
فالخوف المحمود  يحرق الشهوات المحرم  فتصير المعاصى المحبوب  عنده مكروه  ، كما  
يصير العسل مكروهًا ، عند من يشتهيه إذا عرف أن فيه سمًا ، فتحرق الشهوات بالخوف 

ل  واالستكان  ويفارقه الكبر والحقاد  ، وتتأدب الجوارح ، ويحصل في القلب الخضوع والذ
والحسد ، بل بصير مستوعب  الهم بخوفه، والنظر في خطر عاقبته ، فال يتفرغ لغيره، وال  
يكون له شغل إال المراقب  والمحاسب  والمجاهدة ، والضن  باألنفاس واللحظات ، ومؤاخذة 

ع في مخلب سبع ضاار  النفس بالخطرات ، والخطوات والكلمات ، ويكون حاله حال من وق
،ال يدري أنه يغفل عنه فيفلت، أو يهجم عليه فيهل  ، فيكون بظاهره وباطنه مشغواًل بماا  

 . هو خائف منه ال متسع  فيه لغيره ، فهذا حال من غلبه الخوف 
 [1: األنفال ( ] ِإّنَما اْلُمْؤِمُنوَن اّلِذيَن ِإَذا ُذِكَر الّلُه َوِجَلْت ُقُلوُبُهْم: )قال تعالى 

 َوالَِّذيَن ُهم ِبآَياِت َربِِّهاْم ُيْؤِمُناونَ   ِإنَّ الَِّذيَن ُهم مِّْن َخْشَيِ  َربِِّهم مُّْشِفُقوَنْ : قال اهلل تعالى 
 اِجُعاونَ ُقُلوُبُهْم َوِجَلٌ  َأنَُّهْم ِإَلى َربِِّهْم َرا وَّآَتو َاَوالَِّذيَن ُيْؤُتوَن م ُيْشِرُكوَن الَوالَِّذيَن ُهم ِبَربِِّهْم 

 ( .61 - 10اآلي   المؤمنون)    ُأْوَلِئَ  ُيَساِرُعوَن ِفي اْلَخْيَراِت َوُهْم َلَها َساِبُقوَن
ساألت  :   قالت ( ا الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماج  رضي اهلل عنهعائش  حديث )

  ( ]ّوُقُلوُبُهْم َوِجَلا ٌ  َواّلِذيَن ُيْؤُتوَن َمآ آَتوْا: )رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن هذه اآلي 
قالت عائش  هم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال ال يا بنت الصاديق  [ 60: المؤمنون 

ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن ال يقبل منهم أولئا  الاذين   
  . يسارعون في الخيرات

 ( ِلَياَءُه َفاَل َتَخاُفوُهْم َوَخاُفوِن ِإن ُكنُتْم ّمْؤِمِنيَنِإّنَما َذِلُكُم الّشْيَطاُن ُيَخّوُف َأْو: )وقال تعالى
 [101: آل عمران]                                                                     

 
 ذكر النار  اإلكثار منفصٌل في: 
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ذكر النار  أكثروا: 

 
 [ 03: الواقع ( ]َرًةَنْحُن َجَعْلَناَها َتْذِك: )قال تعالىقال تعالى 

 [ يعني أن نار الدنيا تذكر بنار اآلخرة : قال مجاهد وغيره 
 : كثير الهج بذكر النار ومن ذل  ما يلي  رحمهم اهلل تعالىمن السلف وقد كان كثيٌر 

]*[قالأنه عمر  أورد ابن رجب رحمه اهلل تعالى في كتابه التخويف من النار عن  :
 .ثروا ذكر النار ، فإن قعرها بعيد وأن حرها شديد وإن مقامعها حدبد أكثروا ذكر النار ، أك

]*[قال المعلي بن زياد التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد
كان هرم بن حيان يخرج في بعض الليالي وينادي بأعلى صوته عجبت من الجن  كياف  : 

َأَفَأِمَن َأْهُل اْلُقَرَى َأن َياْأِتَيُهْم َبْأُساَنا   ) ربها ثم يقولنام طالبها وعجبت من النار كيف نام ها
 [00: األعراف( ]َبَياتًا َوُهْم َنآِئُموَن

]*[الجوزاء قال  يأب عنالتخويف من النار رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  وأورد :
ال يناادون فاي   رجا لو وليت من أمر الناس شيئا اتخذت منارا على الطريق وأقمت عليها

 .الناس النار النار 
]*[مال  بن دينار قال  التخويف من النار عنرحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  وأورد

لو وجدت أعوانا لناديت في منار البصرة بالليل النار النار ثم قال لو وجدت أعوانا لفرقتهم 
 .في منار الدنيا يا أيها الناس النار النار 

 أكثروا ذكر النار !!يا من جعلتم مناصبكم وقوتكم لظلم العباد .. خلق اهلل يا من ظلمتم . 
 أكثروا ذكر الناريا من بارزتم اهلل بالمعاصي .. يا من تحديتم اهلل جل وعال 

سمع  مسمعا وفي بعين البصيرة وأْمِعِن النظر فيه واجعل له من وتأملوا في الحديث اآلتي 
 .  ، ودرر الفرائد غرر الفوائد  بما فيه من نفعقلب  موِقعًا عسى اهلل أن ي

يؤتي بأنعم أهال  :قال  أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم  رضي اهلل عنه حديث أنس) 
: يا ابن آدم هل رأيت نعيمًا قط؟ فيقول: الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغ ، ثم يقال

لدنيا من أهل الجن  فيصبغ في الجن  صابغ   ال واهلل ما رأيت نعيمًا قط، ويؤتي بأبأس أهل ا
 .ال واهلل ما رأيت بؤسًا قط : يا ابن آدم هل رأيت بؤسًا قط؟ فيقول: ثم يقال
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والمال والسلطان في الدنيا وهو من أهال الناار فاي     هذا رجل من أهل النعيم والرفاهي 
 .ال : ويقال له هل رأيت نعيما قط ؟ فيقول غمسة واحدة  اآلخرة يغمس في النار

 

 

 

 

 صوٌر مشرق  لخوف السلف من النار فصٌل في: 
 

 

 صوٌر مشرق  لخوف السلف من النار: 

 
ومن ذل  ما  اضطرب وتغيرت حالهُذِكَر النار إذا  رحمهم اهلل تعالىمن السلف قد كان كثيٌر 

 : يلي 
]*[ساحيم  سليمان بنالتخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد 
ويتأوه حتى لاو رآه غيرناا    أخبرني من رأى ابن عمر يصلي وهو يترجح ويتمايل: قال 

ممن يجهله لقال لقد أصيب الرجل وذل  لذكر النار إذ مر بقوله تعالى وإذا ألقوا منها مكانا 
 [ 31الفرقان ] ضيقا مقرنين 

لت ليزيد بان مرثاد   وفي كتاب الزهد لإلمام أحمد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال ق
قال يا أخي ، قلت عسى اهلل أن ينفعني به ؟ مالي أرى عين  ال تجف قال وما مسألت  عنه 

في  إالإن اهلل توعدني إن أنا عصيته أن يسجنني في النار واهلل لو لم يوعدني أن يسجنني 
 ، أن ال تجف لي عين  ًاَيِرالحمام لكنت َح

 ؟ فهكذا أنت في صالت   :قلت له 
 ؟ وما مسألت  عنه قال

 . قلت عسى اهلل أن ينفعني به
واهلل إن ذل  ليعرض لي حين أسكن إلى أهلي فيحول بيني وبين ما أريد وإنه ليوضع :  قال

الطعام بين يدي فيعرض لي فيحول بيني وبينه وبين أكله حتى تبكي امرأتي وتبكي صبياننا 
ا ويحها ما خصه من طول الحزن مع  ما يدرون ما أبكانا وربما أضجر ذل  امرأتي فتقول ي

 .في الحياة الدنيا ما يقر لي مع  عين 
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]*[يزيد بن حوشب قال التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد
 .ما رأيت أخوف من الحسن وعمر بن عبد العزيز كأن النار لم  تخلق إال لهما : 
]*[حفص بن عمر قال التخويف من النار عن كتابه  رحمه اهلل تعالى في رجبابن  أورد

 .بكى الحسن فقيل ما يبكي  قال أخاف أن يطرحني غدا في النار وال يبالي 
]*[الفرات بن سليمان  التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد

واألبادان حتاى    واألبصار األسماعقال كان الحسن يقول إن المؤمنين قوم ذلت واهلل منهم 
حسبهم الجاهل مرضى وهم واهلل أصحاب القلوب أال تراه يقول وقالوا الحمد هلل الذي أذهب 

واهلل لقد كابدوا في الدنيا حزنا شديدا وجرى عليهم ما جرى علاى  [ 43:فاطر ] عنا الحزن
 .رمن كان قبلهم واهلل ما أحزنهم ما أحزن الناس ولكن أبكاهم وأحزنهم الخوف من النا

]*[عبد الارحمن بان   التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد
الحارث بن هشام قال سمعت عبد اهلل بن حنظل  يوما وهو على فراشه وعدته مان علتاه   

فبكاى  [  14األعاراف  ] فتال رجل عنده هذه اآلي  لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش 
اروا بين أطباق النار ثم قام على رجليه فقال قائل ياا  حتى ظننت أن نفسه ستخرج وقال ص

 .أبا عبد الرحمن اقعد قال منعني القعود ذكر جهنم وال أدري لعلي أحدهم 
]*[عبد الارحمن بان   التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد

ُمْجِرِميَن ِفي َعَذاِب َجَهّنَم ِإّن اْل)مصعب أن رجال كان يوما على شط الفرات فسمع تاليا يتلو 
( اَل ُيَفّتاُر َعاْنُهْم َوُهاْم ِفياِه ُمْبِلُساونَ     )فتمايل فلما قال التالي [ 04: الزخرف( ]َخاِلُدوَن

 .سقط في الماء فمات [ 01: الزخرف]
]*[أبي بكر بن عيااش  التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد
فضيل بن عياض صالة المغرب وإلى جانبي علي ابناه فقارأ الفضايل    صليت خلف  :قال 

سقط علي مغشايا علياه وبقاي    [  6التكاثر الذي ] ألهاكم التكاثر فلما بلغ لترون الجحيم 
الفضيل ال يقدر يجاوز اآلي  ثم صلى بنا صالة خائف قال ثم رابطت عليا فما أفاق إال فاي  

 .نصف الليل 
]*[قال أشرفت ليل  على علي وهو في صحن الدار  عن الفضيل وروى أبو نعيم باسناده

وهو يقول النار ومتى الخالص من النار وكان علي يوما عند ابن عيين   فحادث سافيان   
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مربوط فشهق شهق  ووقاع ورماى   يٍء بحديث فيه ذكر النار وفي يد علي قرطاس في ش
فماا  ، ها هنا ما حدثت بهبالقرطاس أو وقع من يده فالتفت إليه سفيان فقال لو علمت أن  

 .أفاق إال بعدما شاء اهلل 
]*[علي بن خشرم قال التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد
سمعت منصور بن عمار يقول تكلمت يوما في المسجد الحرام فذكرت شيئا من صف  النار : 

 .فرأيت الفضيل بن عياض صاح حتى غشي عليه وطرح نفسه 
[]*أن علي بن فضيل صلى خلف إمام قرأ فاي صاالته ساورة     وفي الحلي  ألبي نعيم

:  الرحمن( ]ُحوٌر ّمْقُصوَراٌت ِفي اْلِخَياِم)الرحمن فلما سلم قيل لعلي أما سمعت ما قرأ اإلمام 
( َراِنُيْرَسُل َعَلْيُكَما ُشَواٌظ ّمن ّنااٍر َوُنَحااٌس َفااَل َتنَتِصا    )فقال شغلني عنها ما قبلها [ 01
 .[ 31: الرحمن]

]*[ابن أبي ذئب قاال  التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد :
َوَإَذآ ُأْلُقاوْا ِمْنَهاا   )رجل  هحدثني من شهد عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدين  وقرأ عند

فبكى عمر حتى غلبه البكاء وعاال  [ 13: ن الفرقا( ]َمَكانًا َضّيقًا ّمَقّرِنيَن َدَعْوْا ُهَناِلَ  ُثُبورًا
 .نشيجه فقام عن مجلسه ودخل بيته وتفرق الناس 

]*[نوح األنصاري  يأبالتخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد
وقع حريق في بيت فيه علي بن الحسين وهو ساجد فجعلوا ينادونه يا ابن رسول اهلل : قال 

 .قال النار األخرى  ؟  ا  عنهاَهْلرأسه حتى أطفئت فقيل ما الذي َأالنار فما رفع 
]*[عباد اهلل   يسرار أبالتخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد
لايس   يٍءعاتبت عطاء السلمي في كثرة بكائه فقال لي يا سرار كيف تعاتبني في ش: قال 

نزل بهم من عذاب اهلل عز وجل وعقابه تمثلات لاي   هو لي إني إذا ذكرت أهل النار وما ي
ال تبكاي وتصايح وكياف     أننفسي بهم فكيف لنفسي تغل يداها عنقها وتسحب إلى النار 

 .لنفس تعذب أن ال تبكي 
]*[العالء بن زياد قاال  التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد
ر الجن  والنار فقال مطرف ال أدري ما تقولاون  كان إخوان مطرف عنده فخاضوا في ذك: 

 .حال ذكر النار بيني وبين الجن  
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]*[عبد اهلل بان أباي   التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد
 .لقد شغلت النار من يعقل عن ذكر الجن   : قال الهذيل
]*[النار عن  التخويف منرحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد 
عوتب على كثرة بكائه وقيل له لو كانت النار خلقت ل  ما زدت على هذا  يزيد الرقاشيأن 

َسَنْفُرُغ َلُكاْم  )فقال وهل خلقت النار إال لي وألصحابي وإلخواننا من الجن واإلنس أما تقرأ 
( ّمن ّناٍر َوُنَحاٌس َفاَل َتنَتِصَراِنُيْرَسُل َعَلْيُكَما ُشَواٌظ )أما تقرأ  ،[ 31: الرحمن( ]َأّيَها الّثَقاَلِن

[ 44: الارحمن ( ]َيُطوُفوَن َبْيَنَها َوَبْيَن َحِميٍم آٍن: )قال تعالىفقرأ حتى بلغ  [31: الرحمن]
 [ وجعل يجول في الدار ويصر  ويبكي حتى غشي عليه 

ت ثام  وقرئ على رابع  العدوي  آي  فيها ذكر النار فصرخ: رحمه اهلل تعالى أيضًا وقال
 .سقطت فمكثت ما شاء اهلل لم تفق 

َوِإْذ َيَتَحآّجوَن ِفي )دخل ابن وهب الحمام فسمع قارئا يقرأ  : رحمه اهلل تعالى أيضًا وقال
 علي فسقط مغشيا عليه فغسل عنه بالنورة وهو ال يعقل [ 40: غافر( ]الّنااِر
زوجها صل  بن أشيم أدخلاه  لما أهديت معاذة العدوي  إلى  : رحمه اهلل تعالى أيضًا وقال

ابن أخيه الحمام ثم أدخله بيتا مطيبا فقام يصلي حتى أصبح وفعلت معاذة كذل  فلما أصبح 
عاتبه ابن أخيه على فعله فقال له إن  أدخلتني باألمس بيتا أذكرتني به النار ثام أدخلتناي   

 .بيتا أذكرتني به الجن  فما زالت فكرتي فيهما حتى أصبحت 
كان األوزاعي إذا ذكر النار لم يقطع ذكرها ولم يقدر أحاد   : رحمه اهلل تعالى أيضًا وقال

حتى يسكت فأقول بيني وبين نفسي ترى بقي أحد في المجلس لم يتقطاع   يءيسأله عن ش
 .قلبه حسرات 

]*[سعد بن األخرم قال التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد
مسعود فمر بالحدادين وقد أخرجوا حديدا من النار فقاام ينظار إلياه    كنت أمشي مع ابن 

 .ويبكي
]*[عطاء الخراسااني  التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  وأورد

قال كان أويس القرني يقف على موضع الحدادين فينظر إليهم كيف ينفخون الكير ويسامع  
 .صوت النار فيصر  ثم يسقط 
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]*[قاال  األعماش  التخويف من النار عان  رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  دأور :
 .أخبرني من رأى الربيع بن خيثم مر بالحدادين فنظر إلى الكير وما فيه فخر 

]*[مطر الوراق قاال  التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد :
مرا باكورة الحدادين فنظرا إلى الحدياد كياف   كان حمم  وهرم بن حيان إذا أصبحا غديا ف
 .ينفخ فيقفان ويبكيان ويستجيران من النار 

]*[العالء بان محماد    التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد
قال دخلت علي عطاء السلمي فرأيته مغشيا عليه فقلت المرأته ما شأنه قالت سجرت جارة 

 .ظر إليه غشي عليه لنا التنور فلما ن
]*[معاوي  الكندي قاال  التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد

مر عطاء السلمي على صبي معه شعل  نار فأصابت النار الريح فسمع ذل  منهاا فغشاي   
 .عليه 
]*[ن كاا  : قال الحسنالتخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد

عمر رضي اهلل عنه ربما توقد له النار ثم يدني يديه منها ثم يقول يا ابن الخطاب هل لا   
 .على هذا صبر 

]*[األحنف بن قيس أن التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد
كان يجئ إلى المصباح بالليل فيضع أصبعه فيه ثم يقول حس حس ثم يقول يا حنياف ماا   

 .على ما صنعت يوم كذا ما حمل  على ما صنعت يوم كذا  حمل 
 

 (من الخائفين من منعه خوف جهنم من النوم)فصٌل في : 
 
 من الخائفين من منعه خوف جهنم من النوم: 

 
]*[أسد بن وداع  قاال  التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد
فراشه كأنه حب  على مقلي فيقول اللهم إن ذكر جهنم ال  كان شداد بن أوس إذا أوى إلى: 

 . يدعن أنام فيقوم إلى مصاله
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 ]*[ساليمان   يأبا التخويف من الناار عان   رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد
كان طاووس يفترش فراشه ثم يضطجع عليه فيتقلى كما تقلى الحب  علاى   :قال  الداراني

 . قبل القبل  حتى الصباح ويقول طير ذكر جهنم نوم العابدينالمقلى ثم يثب فيدرجه ويست
]*[قال  مال  بن دينارالتخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد: 

قالت ابن  الربيع بن خيثم يا أبت ما ل  ال تنام والناس ينامون فقال إن النار ال تادع أباا    
 .ينام 
وكان صفوان بن محرز إذا جنه الليل يخور كماا يخاور    : لىرحمه اهلل تعا أيضًا وقال

 .الثور ويقول منع خوف النار مني الرقاد 
 وكان عامر بن عبد اهلل يقول ما رأيت مثال الجنا  ناام    : رحمه اهلل تعالى أيضًا وقال

ام طالبها وما رأيت مثل النار نام هاربها فكان إذا جاء الليل قال أذهب حر النار النوم فما ين
حتى يصبح وإذا جاء النهار قال أذهب حر النار النوم فما ينام حتى يمسي وروي عنه أناه  
كان يتلوى كما يتلوى الحب في المقلى ثم يقوم فينادي اللهم إن النار قد منعتني من الناوم  

 .فاغفر لي وروي عنه أنه قيل له ما ل  ال تنام قال إن ذكر جهنم ال يدعني أنام 
قال الحر بن حصين الفزاري رأيت شيخا من بني فازارة   : مه اهلل تعالىرح أيضًا وقال

أمر له خالد بن عبد اهلل بمائ  ألف فأبى أن يقبلها وقال أذهب ذكر جهنم حالوة الدنيا مان  
 . قلبي قال وكان يقوم إذا نام الناس فيصيح النار النار النار

يقال له صهيب وكان يساهر الليال   كان رجل من الموالي  : رحمه اهلل تعالى أيضًا وقال
ويبكي فعوتب على ذل  وقالت له موالته أفسدت على نفس  فقال إن صهيبا إذا ذكر الجنا   

 .طال شوقه وإذا ذكر النار طار نومه 
]*[مهدي قال ماا   ابنالتخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد

ثم ينتفض فزعا مرعوبا ينادي النار النار شغلني ذكر  كان سفيان الثوري ينام إال أول الليل
النار عن النوم والشهوات ثم يتوضأ ويقول على أثر وضوئه اللهم إن  عالم بحاجتي غيار  

 .معلم وما أطلب إال فكا  رقبتي من النار 
 : وفي هذا المعنى يقول عبد اهلل بن المبار  رحمه اهلل تعالى 

 وعاافيسفر عنهم وهم رك  ل أظلم كابدوهااإذا ما اللي
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 وأهل األمن في الدنيا هجوع  أطار الخوف نومهم فقاموا
 
 

 (من منعه خوف النار من الضح من السلف )فصٌل في : 
 
 من منعه خوف النار من الضح  من السلف:  

 
]*[قال اسماعيل السدي التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد
الحجاج لسعيد بن جبير بلغني أن  لم تضح  قط قال كيف أضح  وجهنم قد ساعرت  قال  :

 .واألغالل قد نصبت والزباني  قد أعدت 
وقع في جيران غزوان حرياق   : قال عثمان بن عبد الحميد: رحمه اهلل تعالى أيضًا وقال

الدنيا واهلل فذهب يطفئه فوقع شرارة على أصبع من أصابعه فقال أال أراني قد أوجعتني نار 
 .ال يراني اهلل ضاحكا حتى أعرف أينجيني من نار جهنم أم ال 

وقد كان جماع  من السلف قد عاهدوا اهلل أن ال يضحكوا أبدا حتى يعلموا أين مصيرهم إلى 
الجن  أم إلى النار منهم حمم  الدوسي والربيع بن خراش وأخوه ربعاي وأسالم العجلاي    

 . ووهيب بن الورد وغيرهم
 

(من خوفه من النار َضِرمن َم من السلف)صٌل في ف: 
 
من خوفه من النار َضِرمن َم من السلف: 

 
]*[ التخويف من النار رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبقال ابن: 

كان الحسن يقول في وصف الخائفين قد براهم الخوف فهم أمثال القداح ينظر إليه النااظر  
قد خولطوا وقد خالط القوم من ذكر اآلخرة أمر عظيم فيقول مرضى وما بهم مرض ويقول 

. 
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 سمع عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه رجال يتهجاد فاي    : رحمه اهلل تعالى أيضًا وقال
( ّما َلُه ِمن َداِفاعٍ *  ِإّن َعَذاَب َرّبَ  َلَواِقٌع)الليل ويقرأ سورة الطور فلما بلغ إلى قوله تعالى 

الكعب  حق ثم رجع إلى منزله فمارض شاهرا يعاوده     قال عمر قسم ورب[ 8 ،0الطور ]
 .الناس ال يدرون ما مرضه 

 وكان جماع  من عباد البصرة مرضوا من الخوف ولزموا  : رحمه اهلل تعالى أيضًا وقال
منازلهم كالعالء بن زياد وعطاء السلمي وكان عطاء قد صار صاحب فراش عادة سانين   

 .لعزيز الذي مات فيه كان من الخوف وكانوا يرون أن بدء مرض عمر بن عبد ا
]*[عمارو   بان حفص التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد

اشتكى داود الطائي أياما وكان سبب علته أنه مر بآي  فيها ذكر النار فكررها  :قال  الجعفي
 .مرارا في ليلته فأصبح مريضا فوجدوه قد مات ورأسه على لبن  

]*[حججت حج  فنزلت سك  مان  : قال  منصور بن عمار في الحلي  عنخرج أبو نعيم أ
سك  الكوف  فخرجت في ليل  مظلم  طخيا مسحنك  فإذا بصار  يصر  في جاوف الليال   

إلهي وعزت  وجالل  ما أرادت بمعصيتي مخالفت ، وقد عصيت  إذ عصيت   » : وهو يقول
انني عليها شقائي، وغرني ستر  المرخاي  وما أنا بنكال  جاهل، ولكن خطيئ  عرضت وأع

وبحبل مان   ؟ علي، وقد عصيت  بجهدي، وخالفت  بجهلي، فاآلن من عذاب  من يستنقذني
من قوله تلوت آي  من كتااب اهلل   غفلما فر: قال.  « أتصل إن أنت قطعت حبل ، واشباباه

:  التحاريم ( ]ُكْم َنارًا َوُقوُدَها الّناُس َواْلِحَجااَرةُ َيَأّيَها اّلِذيَن آَمُنوْا ُقَوْا َأنُفَسُكْم َوَأْهِلي):  تعالى
فمضيت فلما كان من الغاد رجعات فاي    ، اآلي  فسمعت دكدك  لم أسمع بعدها حسًا  [ 6

 ايعناي قوتهاا     امدرجتي فإذا أنا بجنازة قد أخرجت، وإذا أنا بعجوز قد ذهاب متنهاا    
هذا رجل ال جزاه إال جازاءه مان   : فقالت اولم تكن عرفتني   افسألتها، عن أمر الميت  

بابني البارح  وهو قائم يصلي فتال آي  من كتاب اهلل تعالى فتفطرت مرارته فوقاع ميتاًا،   
  .رحمه اهلل

]*[عبد الوهاب قال بينا التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد
في الكور فسقط فقمنا ونظرنا فاإذا  أنا جالس في الحدادين ببلخ إذ مر رجل فنظر إلى النار 

 .هو قد مات 
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َوَلاْو  )ن علي بن فضيل مات من سماع قراءة هذه اآلي  إ : رحمه اهلل تعالى أيضًا وقال
( َنَتَرَى ِإْذ ُوِقُفوْا َعَلى الّناِر َفَقاُلوْا َيَلْيَتَنا ُنَرّد َواَل ُنَكّذَب ِبآَياِت َرّبَناا َوَنُكاوَن ِماَن اْلُماْؤِمِني    

 [ 10:  ألنعاما]
قال يونس بن عبد األعلى قرأ عبد اهلل بان وهاب كتااب     : رحمه اهلل تعالى أيضًا وقال

األهوال فمر في صف  النار فشهق فغشي عليه فحمل إلى منزله وعاش أياما ثم مات رحمه 
 .اهلل 
 

 أحوال بعض الخائفين فصٌل في: 
 
 أحوال بعض الخائفين: 

 
خطب رسول اهلل صلى اهلل علياه   :قال( الثابت في الصحيحين  رضي اهلل عنهأنس حديث )

قال (. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثيرا: )وسلم خطب  ما سمعت مثلها قط قال
 . فغطى أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وجوههم لهم خنين

وانتقامه ممن يعصايه،  لو أنكم علمتم ما أعلمه من عظم  اهلل عز وجل،  :ومعنى الحديث 
لطال بكاؤكم وحزنكم وخوفكم مما ينتظركم ، ولما ضحكتم أصااًل ، فالقليال هناا بمعناى     

 . المعدوم، وهو مفهوم من السياق 
السََّماُء  َأطَّْت: قال أن النبي ( الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنه ذر أبيحديث ) 

ْوِضُع َأْرَبِع َأَصاِبَع ِإلَّا َوَمَلٌ  َواِضٌع َجْبَهَتُه َساِجًدا ِللَِّه َواللَّاِه َلاْو   َوُحقَّ َلَها َأْن َتِئطَّ َما ِفيَها َم
َرْجُتْم ِإَلاى  َتْعَلُموَن َما َأْعَلُم َلَضِحْكُتْم َقِليًلا َوَلَبَكْيُتْم َكِثيًرا َوَما َتَلذَّْذُتْم ِبالنَِّساِء َعَلى اْلُفُرِش َوَلَخ

 .َن ِإَلى اللَِّه الصُُّعَداِت َتْجَأُرو
 رأيت ما: قال  أن النبي ( الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنه هريرة بيأحديث ) 
 . طالبها نام الجن  مثل وال هاربها نام النار مثل
]*[يحيى بن أبي كثيار   التخويف من النار عنرحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد
 .خلودين في الجن  أو النار قطع قلوب الخائفين طول ال : قال
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قطع قلوب العارفين باهلل ذكر الخلاودين   : قال ابن السما  : رحمه اهلل تعالى أيضًا وقال
 . الجن  والنار

]*[بكر المزني أن أباا  التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد
فبكى حتى سقطت دموعه على  موسى األشعري خطب الناس بالبصرة فذكر في خطبته النار

 .المنبر قال وبكى الناس يومئذ بكاء شديدا 
]*[ابراهيم بن محماد  التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد

البصري قال نظر عمر بن عبد العزيز إلى رجل عنده متغير اللون فقال له ما الذي أرى ب  
ين إن شاء اهلل فأعاد عليه عمر فأعاد عليه الرجل مثال  قال أسقام وأمراض يا أمير المؤمن

ذل  ثالث مرات فقال إذا أبيت إال أن أخبر  فإني ذقت حالوة الدنيا فصغر في عيني زهرتها 
ومالعبها واستوى عندي حجارتها وذهبها ورأيت كأن الناس يساقون إلى الجن  وأنا أساق 

وكل ذل  صغير حقير في جناب عفاو اهلل   إلى النار فأسهرت لذل  ليلي وأظمأت له نهاري 
 .وثواب اهلل عز وجل وجنب عقابه 

]*[سفيان قال كان عمر التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد
بن عبد العزيز ساكتا وأصحابه يتحدثون فقالوا ما ل  ال تتكلم يا أمير المؤمنين قاال كنات   

 .رون فيها وفي أهل النار كيف يصطرخون فيها ثم بكى مفكرا في أهل الجن  كيف يتزاو
]*[مغيث األسود أناه  التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد

كان يقول زوروا القبور كل يوم بفكركم وتوهموا جوامع الخير كل يوم في الجن  بعقاولكم  
بالفريقين إلاى الجنا  والناار     وشاهدوا الموقف كل يوم بقلوبكم وانظروا إلى المنصرف

 .بهممكم وأشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكر النار ومقامعها وأطباقها 
]*[أباي ساليمان   التخويف من الناار عان   رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد

الداراني قال خرج مال  بن دينار بالليل إلى قاع  الدار وتر  أصحابه في البيت فأقام إلاى  
ا في وسط الدار فقال لهم إني كنت في وسط الدار خطر ببالي أهال الناار فلام    الفجر قائم

 .يزالوا يعرضون علي بسالسلهم وأغاللهم حتى الصباح 
كان سعيد الجرمي يقول في وصف الخائفين إذا مروا بآي   : رحمه اهلل تعالى أيضًا وقال

 .ن اآلخرة نصب أعينهم من ذكر النار صرخوا منها فرقا كأن زفير النار في آذانهم وكأ
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]*[الحسن إن هلل عبادا التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد
وقال أيضاا  ، كمن رأى أهل الجن  في الجن  مخلدين وكمن رأى أهل النار في النار معذبين 

انت الناار  واهلل ما صدق عبد بالنار قط إال ضاقت عليه األرض بما رحبت وإن المنافق لو ك
 .خلف ظهره لم يصدق بها حتى يهجم عليها 

]*[وهب بن منبه قال  التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد 
كان عابد في بني اسرائيل قام في الشمس يصلي حتى اسود وتغير لونه فمر به إنساان  : 

 .عاينتها فقال كأن هذا حرق بالنار قال إن هذا من ذكرها فكيف بم
]*[قال  :قال  ابن عيين التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد

ابراهيم التيمي مثلت نفسي في الجن  آكل من ثمارها وأعانق أبكارها ثم مثلت نفساي فاي   
 يٍءالنار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سالسلها وأغاللها فقلت لنفسي أي ش

 .قالت أريد أن أراد إلى الدنيا فأعمل صالحا قال فقلت فأنت في األمني  فاعملي  تريدين
 

 (طعامهم عند ذكر طعام أهل النار من ُيَنَغُص عليهمالسلف  من)فصٌل في : 
 
طعامهم عند ذكر طعام أهل النار  من ُيَنَغُص عليهمالسلف  من: 

 
ر طعام أهل النار وشرابهم طعام الدنيا وكان كثير من الخائفين من السلف ينغص عليهم ذك 

 .وشرابها حتى يمتنعوا من تناوله أحيانا لذل  
]*[الخوف يمنعني من أكل الطعام والشراب فال أشتهيه :رحمه اهلل تعالى اإلمام أحمد  قال
. 

]*[سعد بن ابراهيم قال التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد
َوَطَعاماًا َذا  *  ِإّن َلَدْيَنآ َأنَكااًل َوَجِحيمًا)لرحمن بن عوف بعشائه وهو صائم فقرأ أتى عبد ا

ناه  إفلم يزل يبكي حتى رفع طعامه وما تعشى و[  13،  11المزمل ]  (ُغّصٍ  َوَعَذابًا َأِليمًا
 .لصائم 
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]*[لقاي   الحسن قاال  التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد
 ؟ فقال له يا هذا أرا  قد تغير لون  ونحل جسم  فمم هو رجاًل رجٌل

 ؟فقال آخر وإني ألرى ذل  فمم هو 
ُيْسَقَى ِمن ّماآٍء  )فلما أتيت بعشائي عرضت لي هذه اآلي   قال أصبحت منذ ثالث  أيام صائمًا

  [10 ،16إبراهيم ( ]َيَتَجّرُعُه َواَل َيَكاُد ُيِسيُغُه*  َصِديٍد
م أستطع أن أتعشاه فأصبحت صائما فلما أتيت بعشائي أيضا عرضت لي فلم أساتطع أن  فل 

 .أتعشاه في ثالث منذ أنا صائم 
]*[خليد بان حساان   التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد

نَكاااًل  ِإّن َلاَدْيَنآ أَ )الهجري قال أمسي الحسين صائما فأتى بعشائه فعرضت له هذه اآليا   
فقلصت يده وقال ارفعوه [   13،  11المزمل ]  (َوَطَعامًا َذا ُغّصٍ  َوَعَذابًا َأِليمًا*  َوَجِحيمًا

فأصبح صائما فلما أمسى أتى بإفطاره عرضت له اآلي  فقال ارفعوه فقلنا يا أبا سعيد تهل  
نااني ويزياد   وتضعف فأصبح اليوم الثالث صائما فذهب ابنه إلى يحيى البكاء وثابات الب 

 .الضبي فقال أدركوا أبي فإنه هال  فلم يزالوا به حتى سقوه شرب  ماء من سويق 
]*[صالح المري قال التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد: 

كان عطاء السلمي قد أضر بنفسه حتى ضعف فقلت له إن  قد أضررت بنفس  وأنا متكلف 
رامتي قال أفعل قال فاشتريت سويقا من أجود ما وجدت وسامنا قاال   فال ترد ك يءل  لش

من ماء فقلت لاه ال   رسول فلتيتها وحليتها وأرسلت بها مع ابني وكوزًا  فجعلت له شريب
تبرح حتى يشربها فرجع فقال قد شربها فلما كان من الغد جعلت له نحوها ثم سرحت بهاا  

لمته وقلت سبحان اهلل أرددت علاي كرامتاي إن   مع ابني فرجع بها لم يشربها قال فأتيته ف
هذا مما يعين  ويقوي  على الصالة وعلى ذكر اهلل تعالى فلما رآني قد وجدت من ذل  قاال  
يا أبا بشر ال يسؤ  واهلل لقد شربتها أول ما بعثت بها فلما كان الغد راودت نفسي على أن 

َيَتَجّرُعاُه َواَل َيَكااُد ُيِسايُغُه    )ي  أسيغها فما قدرت على ذل  إذا أردت شربه ذكرت هذه اآل
فبكاى   [10: إباراهيم ( ]َوَيْأِتيِه اْلَمْوُت ِمن ُكّل َمَكاٍن َوَما ُهَو ِبَمّيٍت َوِمن َوَرآِئِه َعَذاٌب َغِليٌظ
 .صالح عند هذا وقال قلت لنفسي أال أراني في واد وأنت في آخر 



 « َّارَهْدُي الَنبي الُمْخَتار في َوْصِف الَجنَِّة والن»      

َخاَف الَفْوت« » َمْن َأْيَقَن الَمْوت 116 

]*[عطاء السلمي قال إنني إذا ذكارت   عن صالح المري عن وروى اإلمام أحمد بإسناده
 .جهنم ما يسيغني طعام وال شراب 

]*[من طريق مرجى بن وداع قال انطلقات ماع صاالح     وروى عبد اهلل بن اإلمام أحمد
المري فدخلنا لم على عطاء السلمي فقلنا له يا عطاء تركت الطعام والشراب قال إناي إذا  

 .ذكرت صديد أهل النار لم أسغه 
]*[عن عبد المؤمن الصايغ قال دعوت رباحا القيسي ذات  بن أبي الدنيا بإسنادهوروى ا

ليل  إلى منزلي فجاءني في السحر فقربت إليه طعاما فأصاب منه شيئا فقلت أزد فماا أرا   
شبعت قال فصاح صيح  أفزعتني فقال كيف أشبع أيام الدنيا وشجرة الزقوم بين يدي طعام 

 .يء ونحن في ش يءبين يديه وقلت أنت في شاألثيم قال فرفعت الطعام من 
]*[عن سوار بن عبد اهلل القريعي قال كنا مع عمار بان    وروى ابن أبي الدنيا بإسناده

درهم في بعض السواحل قال وكان ال يأكل إال من السحر إلى السحر فجئنا بطعام فلما رفع 
َطَعاُم *  ِإّن َشَجَرَة الّزّقوِم) :قال تعالىالطعام إلى فيه سمع بعض المتهجدين يقرأ هذه اآلي  

فغشي عليه وسقطت [ 46: 43الدخان ( ]َكَغْلِي اْلَحِميِم*  َكاْلُمْهِل َيْغِلي ِفي اْلُبُطوِن*  األِثيِم
اللقم  من يده فلم يفق إال بعد طلوع الفجر فمكث بذل  سبعا ال يطعم شيئا كلما قرب إلياه  

ئا فاجتمع إليه أصحابه فقالوا سابحان اهلل تقتال   طعام عرضت له اآلي  فيقوم وال يطعم شي
 .نفس  فلم يزالوا به حتى أصاب شيئا 

]*[عن عبد اهلل بن عمر أنه شرب ماء باردا فبكاى   وروى ابن أبي الدنيا أيضا بإسناده
َوِحيَل َبْياَنُهْم َوَباْيَن َماا    : )واشتد بكاؤه فقيل ما يبكي  فقال ذكرت آي  من كتاب اهلل قوله

فعرفت أن أهل النار ال يشتهون شيئا شهوتهم الماء البارد وقد قاال  [ 14: سبأ( ]ُهوَنَيْشَت
( َأِفيُضوْا َعَلْيَنا ِمَن اْلَمآِء َأْو ِمّما َرَزَقُكُم الّلُه َقاُلَوْا ِإّن الّلَه َحّرَمُهَما َعَلى اْلَكاِفِريَن)اهلل تعالى 

 .[ 10: األعراف]
]*[عن سالم بن أباي  التخويف من النار عن الى في كتابه رحمه اهلل تع رجبابن  أورد

مطيع قال أتي الحسن بكوز من ماء ليفطر عليه فلما أدناه إلى فيه بكى وقال ذكرت أمنيا   
ِإّن )وذكرت ما أجيبوا باه  ( َأِفيُضوْا َعَلْيَنا ِمَن اْلَمآِء َأْو ِمّما َرَزَقُكُم الّلُه )أهل النار وقولهم 

 .[  10:األعراف ]  (َعَلى اْلَكاِفِريَن الّلَه َحّرَمُهَما
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 تخويف أصناف الخلق بالنار فصٌل في: 

 
 تخويف أصناف الخلق بالنار: 

 
َوَلَقْد َذَرْأَنا ِلَجَهّنَم َكِثيرًا : )قال تعالىالنار خلقها اهلل تعالى لعصاة الجن واإلنس وبهما تمتلئ 

َيْفَقُهوَن ِبَها َوَلُهْم َأْعاُيٌن اّل ُيْبِصاُروَن ِبَهاا َوَلُهاْم آَذاٌن اّل     ّمَن اْلِجّن َواإِلْنِس َلُهْم ُقُلوٌب اّل 
 [ 100: األعراف( ]َيْسَمُعوَن ِبَهآ

 [ 110: هود( ]َوَتّمْت َكِلَمُ  َرّبَ  ألْمألّن َجَهّنَم ِمَن اْلِجّنِ  َوالّناِس َأْجَمِعيَن: )قال تعالى و
ا ُكّل َنْفٍس ُهَداَها َوَلَاِكْن َحّق اْلَقْوُل ِمّني ألْمألّن َجَهّنَم ِمَن اْلِجّناِ   َوَلْو ِشْئَنا اَلَتْيَن: )قال تعالى

 [ 13: السجدة( ]َوالّناِس َأْجَمِعيَن
َوَيْوَم ِيْحُشُرُهْم َجِميعًا َياَمْعَشَر اْلِجّن َقِد اْسَتْكَثْرُتْم ّمَن اإِلْنِس َوَقاَل َأْوِلَيآُؤُهم ّماَن  : )قال تعالى

( يَهآِس َرّبَنا اْسَتْمَتَع َبْعُضَنا ِبَبْعٍض َوَبَلْغَنآ َأَجَلَنا اّلِذَي َأّجْلَت َلَنا َقاَل الّناُر َمْثَواُكْم َخاِلِديَن ِفاإِلْن
 [ 118: األنعام]

َوَأّنا ِمّنا اْلُمْسِلُموَن َوِمّنا اْلَقاِسُطوَن َفَمْن )عن الجن الذين استمعوا القرآن  وقال تعالى حاكيًا
 [ 11: 14الجن ( ]َوَأّما اْلَقاِسُطوَن َفَكاُنوْا ِلَجَهّنَم َحَطبًا*  ْسَلَم َفُأْوَلَاِئَ  َتَحّرْوْا َرَشدًاَأ
 َفِبَأّي آآلِء َرّبُكَما ُتَكّذَباِن*  ُيْرَسُل َعَلْيُكَما ُشَواٌظ ّمن ّناٍر َوُنَحاٌس َفاَل َتنَتِصَراِن: )قال تعالىو
 [ 36: 31الرحمن  ( ]
يعرف المجرمون ( فبأي آالء ربكما تكذبان ( فيومئذ ال يسأل عن ذنبه إنس وال جان  قوله

 بسيماهم
  [41: الرحمن( ]ُيْعَرُف اْلُمْجِرُموَن ِبِسيَماُهْم َفُيْؤَخُذ ِبالّنَواِصي َواألْقَداِم: )قال تعالى و

أبلغهم إياهاا  ولهذا روي أن النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم قرأ هذه السورة على الجن و
 ، لما تضمنت ذكر خلقهم وموتهم وبعثهم وجزائهم

 وهم متوعدون على المعصي  بالنار وهاو خاائفون    وأما سائر الخلق فأشرفهم المالئك
ِل اَل َيْسِبُقوَنُه ِباْلَقْو*  َوَقاُلوْا اّتَخَذ الّرْحَمَاُن َوَلدًا ُسْبَحاَنُه َبْل ِعَباٌد ّمْكَرُموَن: )قال تعالىمنها 
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َيْعَلُم َما َبْيَن َأْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َواَل َيْشَفُعوَن ِإاّل ِلَمِن اْرَتَضَى َوُهْم ّماْن  *  َوُهْم ِبَأْمِرِه َيْعَمُلوَن
 َوَمن َيُقْل ِمْنُهْم ِإّنَي ِإَلَاٌه ّمن ُدوِنِه َفَذِلَ  َنْجِزيِه َجَهاّنَم َكاَذِلَ  َنْجاِزي   *  َخْشَيِتِه ُمْشِفُقوَن

 [  10 - 16األنبياء ]  (الّظاِلِميَن
 قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الترغيب والترهيب  رضي اهلل عنه حديث أبي هريرة)

 . النار خلقت منذ ميكائيل ضح  ما قال قط ضاحكا ميكائيل أرى ال لي ما لجبريل
 

 (تخشى اهلل تعالى غير الحيوان من الجمادات وغيرها)فصٌل في: 
 
 تخشى اهلل تعالى  الحيوان من الجمادات وغيرهاغير: 

 
َوًة َوِإّن ِمَن اْلِحَجاَرِة َلَما َيَتَفّجُر ِمْنُه األْنَهاُر َوِإّن ِمْنَها َلَما َيّشّقُق َفَيْخاُرُج ِمْناُه   : )ْقال تعالى

  [04:  البقرة( ]َعّما َتْعَمُلوَناْلَمآُء َوِإّن ِمْنَها َلَما َيْهِبُط ِمْن َخْشَيِ  الّلِه َوَما الّلُه ِبَغاِفٍل 
قال ابن أبي نجيح عن مجاهد كل حجر يتفجر منه الماء ويتشقق عن ماء أو يتاردى عان   
رأس جبل فهو من خشي  اهلل عز وجل نزل بذل  القرآن وخرج الجوزجاني وغياره مان   
 طريق مجاهد عن ابن عباس قال إن الحجر ليقع إلى األرض ولو اجتمع عليه الفئاام مان  

 . الناس ما استطاعوه وإنه ليهبط من خشي  اهلل
]*[رضي اهلل عنهما إن القمر ليبكي من خشي  اهلل قال  قال عبد اهلل بن عمرو بن العاص

 .طاووس إن القمر ليبكي من خشي  اهلل وال ذنب له وال يسأل عن عمل وال يجازى به 
 

 البكاء من خشي  النار ينجي منها فصٌل في: 
 
ن خشي  النار ينجي منها البكاء م: 
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قد تكاثرت النصوص في أن البكاء من خشي  اهلل يقتضي النجاة منها والبكاء خوف من نار 
جهنم هو البكاء من خشي  اهلل ألنه بكاء من خشي  عقاب اهلل وسخطه والبعد عناه وعان   

 . رحمته وجواره ودار كرامته
ال يلاج  :قال  أن النبي ( الترمذي الثابت في صحيح  رضي اهلل عنهأبي هريرة حديث ) 

غبار فاي سابيل اهلل    النار رجل بكي من خشي  اهلل حتى يعود اللبن في الضرع وال يجتمع
 .ودخان جهنم 

 :  قاال  أن النباي  ( ما الثابت في صحيح الترماذي  رضي اهلل عنهبن عباس حديث ا) 
 .في سبيل اهلل  ال تمسهما النار عين بكت من خشي  اهلل وعين باتت تحرسعينان 

 
 التعوذ من النار فصٌل في: 

 
 التعوذ من النار:  

 
اّلِذيَن َيْذُكُروَن الّلَه ِقَيامًا َوُقُعودًا َوَعَلَى ُجُنوِبِهْم َوَيَتَفّكُروَن ِفي َخْلِق الّساَماَواِت  : )قال تعالى

َرّبَنآ ِإّنَ  َمن ُتْدِخِل الّناَر َفَقاْد  *  َذاَب الّناِرَواألْرِض َرّبَنآ َما َخَلْقَت َهذا َباِطاًل ُسْبَحاَنَ  َفِقَنا َع
ّرّبَنآ ِإّنَنآ َسِمْعَنا ُمَناِديًا ُيَناِدي ِلإِليَماِن َأْن آِمُناوْا ِباَرّبُكْم   *  َأْخَزْيَتُه َوَما ِللّظاِلِميَن ِمْن َأْنَصاٍر

َرّبَنا َوآِتَنا َماا َوَعادّتَنا   *  اِتَنا َوَتَوّفَنا َمَع األْبَرارَفآَمّنا َرّبَنا َفاْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوَكّفْر َعّنا َسّيَئ
َفاْسَتَجاَب َلُهْم َرّبُهْم َأّني اَل ُأِضايُع  *  َعَلَى ُرُسِلَ  َواَل ُتْخِزَنا َيْوَم اْلِقَياَمِ  ِإّنَ  اَل ُتْخِلُف اْلِميَعاَد

 [  101 - 101آل عمران ] ( ُكم ّمن َبْعٍضَعَمَل َعاِمٍل ّمْنُكْم ّمن َذَكٍر َأْو ُأْنَثَى َبْعُض
َفِإَذا َقَضْيُتْم َمَناِسَكُكْم َفاْذُكُروا اللََّه َكِذْكِرُكْم َآَباَءُكْم َأْو َأَشدَّ ِذْكًرا َفِمَن النَّااِس  } : قال تعالى و

َوِمْنُهْم َمْن َيُقوُل َربََّنا َآِتَنا ( 100)َمْن َيُقوُل َربََّنا َآِتَنا ِفي الدُّْنَيا َوَما َلُه ِفي اْلَآِخَرِة ِمْن َخَلاٍق 
ُأوَلِئَ  َلُهْم َنِصيٌب ِممَّا َكَساُبوا  ( 101)ِفي الدُّْنَيا َحَسَنً  َوِفي اْلَآِخَرِة َحَسَنً  َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر 

 [101-100/البقرة]{ (101)َواللَُّه َسِريُع اْلِحَساِب 
. َوالُمْؤِمِنيَن ِباإِلْكَثاِر ِمْن ِذْكِر اهلِل َبْعَد َقَضاِء الَمَناِسِ  َوالَفَراِغ ِمْنَها    َيْأُمُر اهلُل َتَعاَلى َنِبيَُّه

َكااَن  : َوَقاَل اْبُن َعبَّاٍس ِإنَّ الَعَرَب ِفي الَجاِهِليَِّ  َكاُنوا َيِقُفوَن ِفي الَمْوِسِم َفَيُقوُل الرَُّجُل ِمْنُهُم 
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ِإلخ َلْيَس َلُهْم َهمٌّ َغْيُر ِذْكِر ِفَعاِل آَباِئِهْم َفَأْنَزَل اهلُل هِذِه اآلَياَ  ،  . . دَِّياِت َأِبي ُيْطِعُم َوَيْحِمُل ال
 اهلُل َوَأْرَشَد الُمْسِلِميَن ِإَلى ُدَعاِئِه َبْعَد ِذْكِرِه َكِثيرًا ، ِلَما ِفي ذِلَ  ِمْن َمظنٍَّ  ِإَجاَبِ  الادَُّعاِء َوَذمَّ 

 .وَن ِإالَّ ِفي َأْمِر ُدْنَياُهْم َوُهْم ُمْعِرُضوَن َعْن َأْمِر آِخَرتِِِهْم ، َغْير ُمْهَتمِّيَن ِبِه الِذيَن ال َيْسَأُل
َوهؤالِء َلُهْم َنِصيٌب َمْضُموٌن ِممَّا َكَسُبوُه ِبالطََّلِب َوالرُُّكوِن ِإَلى اهلِل ، ال ُيْبِطُئ َعَلْيِهْم ، َفاهلُل  

 .، َوُهَو َيْجِزي ُكاًل ِبَما َيْسَتِحقُُّه  َتَعاَلى َسِريُع الِحَساِب
َوِإلى َجاِنِب ُأوَلِئَ  الُمْهَتمِّيَن ِبَأْمِر الدُّْنيا َفَقْط ، آَخُرون َيْهَتُموَن ِبَأْمِر اآلِخاَرِة ِإلاى َجاِناِب    

َوِفي ( َتْشَمُل ُكلَّ َمْطَلٍب َدْنَيويِّ َو) َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّنيا َحَسَنً  : اْهِتَماِمِهْم ِبَأْمِر الدُّنيا َفَيُقوُلوَن 
، َوَهذا َيْقَتِضي َتْيِسيَر َأْسَباِبِه ِفاي  ( َوَتْشَمُل ُدُخوَل الَجنَِّ  َوالنََّجاَة ِمَن النَّاِر ) اآلِخَرِة َحَسَنً  

 .ِت ِمِن اِجِتَناِب الَمَحاِرِم َواآلَثاِم ، َوَتْرِ  الشُُّبَهاِت َوالُمَحرََّما: الدُّْنيا 
سامع  مسامعا   من بعين البصيرة وأْمِعِن النظر فيها واجعل لها   ديث اآلتياحوتأمل في األ

 .  ، ودرر الفرائد غرر الفوائدمن  ا  بما فيهموِقعًا عسى اهلل أن ينفع  وفي قلب
  أن النبي ( الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماج   رضي اهلل عنه مال  بن أنسحديث )

 ثاالث  النار من استجار ومن الجن  أدخله اللهم الجن  لتقا مرات ثالث اهلل سأل من: قال 
 . النار من أجره اللهم النار قالت مرات
 :الترمذي تحف  األحوذي بشرح جامع"لعالم  المباركفوري في قال ا ]*[
 لَُّهمَّ َأْدِخْلِني اْلَجنََّ  اللَُّهمَّ ِإنِّي َأَساِلُ  اْلَجنََّ ، َأْو َقاَل ال: ِبَأْن َقاَل (َمْن َسَأَل اللََّه اْلَجنََّ  ) 
َأْي َكرََّرُه ِفي َمَجاِلَس َأْو َمْجِلٍس ِبَطِريِق اْلِإْلَحاِح َعَلى َما َثَبَت َأنَُّه ِماْن آَداِب  ( َثَلاَث َمرَّاٍت ) 

 .الدَُّعاِء اإللحاح فيه 
 ِتِه َتَعاَلى َعَلى ِإْنَطاِق اْلَجَماَداِت َوُهَو الظَّاِهُر ِبَبَياِن اْلَحاِل َأْو ِبِلَساِن اْلَقاِل ِلُقْدَر (َقاَلِت اْلَجنَُّ  ) 
 َأْي ُدُخوًلا َأوَِّليًّا َأْو ُلُحوًقا آِخِريًّا  (اللَُّهمَّ َأْدِخْلُه اْلَجنََّ  ) 
 َأِي اْسَتْحَفَظ  (َوَمِن اْسَتَجاَر ) 
  ِبَأْن َقاَل اللَُّهمَّ َأِجْرِني ِمَن النَّاِر (ِمَن النَّاِر ) 
 َأِي اْحَفْظُه َأْو َأْنِقْذُه  (َقاَلِت النَّاُر اللَُّهمَّ َأِجْرُه ) 
 .َأْي ِمْن ُدُخوِلِه َأْو ُخُلوِدِه ِفيَها( ِمَن النَّاِر ) 
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 ماا  : قاال   أن النبي ( الثابت في السلسل  الصحيح   رضي اهلل عنه حديث أبي هريرة)
 استجار  قد فالنا عبد  إن رب يا: النار لتقا إال يوم في مرات سبع النار من عبد استجار
 فالنا عبد  إن!  رب يا: قالت إال مرات سبع يوم في الجن  عبد اهلل يسأل وال ، فأجره مني

 . الجن  فأدخله سألني
ما مانكم  : )قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه عدي بن حاتم حديث )

بينه ترجمان، فينظر أيمن منه فال يرى إال ما قدَّم مان  من أحد إال سيكلمه ربه ليس بينه و
عمله، وينظر أشأم منه فال يرى إال ما قدَّم، وينظر بين يديه فال يرى إال النار تلقاء وجهه، 

 (.فاتقوا النار ولو بِشقِّ تمرة
اتقوا النار  :قال  أن النبي ( لصحيحين الثابت في ارضي اهلل عنه عدي بن حاتم حديث )

 . بشق تمرة فمن لم يجد فبكلم  طيب ولو 
> !لما أنزلت هذه اآلي  : قال  (الثابت في صحيح مسلم هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث  )

دعا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قريشاا فااجتمعوا فعام    ! <وأنذر عشيرت  األقربين 
كعب أنقذوا أنفسكم يا بني مرة بن  أنقذوا أنفسكم من الناروخص فقال يا بني كعب بن لؤي 

من النار يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفساكم مان   
النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من الناار ياا   

أبلها فاطم  أنقذي نفس  من النار فإني ال أمل  لكم من اهلل شيئا غير أن لكام رحماا سا   
 . بباللها

 : قاال  (الثابت في صحيح الترغياب والترهياب    رضي اهلل عنه بشير بن النعمانحديث )
 أن لو حتى النار أنذرتكم النار أنذرتكم يقول يخطب وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول سمعت
 . رجليه عند عاتقه على كانت خميص  وقعت حتى هذا مقامي من لسمعه بالسوق كان رجال

 . طرفيه من صوف وغيره فيكساء أسود مربع له علمان  :  الخميص
 مثلاي  إنماا :قال   أن النبي ( الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث  )

 بحجازكم  آخاذ  فأنا فيها يقعن والفراش الدواب فجعلت نارا استوقد رجل كمثل أمتي ومثل
 .فيها تقحمون وأنتم

 .زار والسراويل جمع حجزة وهى معقد اإل :الحجز 
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  تقعون :تقحمون 
 

 أسباب عذاب النار فصٌل في: 
 
 أسباب عذاب النار: 

 
ولعذاب النار سببان رئيسيان أحدهما تكذيب القلب بخبر اهلل ورسوله، والثااني إعاراض   

 َوَتاَولَّى ِإَلْيَنا َأنَّ اْلَعَذاَب َعَلى َماْن َكاذََّب    ِإنَّا َقْد ُأوِحَيالبدن عن طاع  اهلل ورسوله 
 [.48: سورة طه]

 :رحمه اهلل في تفسيره قال اإلمام ابن كثير  ]*[
قد أخبرنا اهلل فيما أوحاه إلينا من : أي{ ِإنَّا َقْد ُأوِحَي ِإَلْيَنا َأنَّ اْلَعَذاَب َعَلى َمْن َكذََّب َوَتَولَّى }

: كما قال تعالى الوحي المعصوم أن العذاب متحمض لمن كذب بآيات اهلل وتولى عن طاعته،
[ 30- 30: النازعاات ]{ َفِإنَّ اْلَجِحيَم ِهَي اْلَمْأَوى * َوآَثَر اْلَحَياَة الدُّْنَيا * َفَأمَّا َمْن َطَغى } 

: الليال ]{ الَِّذي َكذََّب َوَتاَولَّى  * ال َيْصالَها ِإال األْشَقى * َفَأْنَذْرُتُكْم َناًرا َتَلظَّى } : وقال تعالى
[. 31، 31: القيام ]{ َوَلِكْن َكذََّب َوَتَولَّى * َفال َصدََّق َوال َصلَّى } : تعالىوقال [ 16- 14
 .انتهى .كذب بقلبه وتولى بفعله: أي
 

 ذكر مكان جهنم فصٌل في: 
 
 ذكر مكان جهنم: 

 
مكان النار األرض السابع  السفلى في سجين أسفل مكان وأضيقه، كماا أن الجنا  فاوق    

ات كلما ارتفعت اتسعت، وكلما هبطت تضايقت، فالجن  في أوساع مكاان   العرش، فالمخلوق
 . وأعاله، والنار في أسفل مكان وأضيقه، نعوذ بوجه اهلل منها ومما يقرب إليها

 ،جهنم، ولظى، والحطم ، والسعير، وسقر، والجحيم، والهاوي : لجهنم سبع  أطباق وهيو
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]*[ابان عبااس قاال    لتخويف من النار عن ارحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد
الجن  في السماء السابع  ويجعلها اهلل حيث يشاء يوم القيام  وجهنم في األرض الساابع   

قال قلت البن عباس أين الجن  قال فوق سبع سموات قلت فأين  عن مجاهد وأورد أيضًا
 .النار قال تحت سبع أبحر مطبق  

 
 أسماء النارفصٌل في : 

 
نارأسماء ال : 

 
 : ذكر اهلُل تعالى في كتابه الناَر بعدة أسماء وهي 
 :  جهنم( 1)

 ـــ ـــ ـــ ــ
 .{13:الطور}(َيْوَم ُيَدعُّوَن ِإَلى َناِر َجَهنََّم َدعاًّ : )قال تعالى

َعنيفاًا ،   وفي ذِلَ  الَيْوِم ُيدَفُع هؤالِء الُمكَِذُِّبوَن ، الَخاِئُضوَن في الَباِطل ، ِإلى َجَهانَّم َدْفعااً  
 .َوُيَساُقوَن إليها َسْوقًا 

 :  لظى( 1)
 ـــ ـــ ـــ ـ

 .{16-11:المعارج}( َنزَّاَعً  لِّلشََّوى * َكالَّ ِإنََّها َلَظى : ) قال تعالى
ِفاي اأَلْرِض   َكالَّ اَل ُيْقَبُل ِفَداٌء ِمَن الَكاِفِر ، َوَلْو َأنَُّه اْفَتَدى ِبَجِميِع َأْهِل اأَلْرِض ، َوِبَجِميِع َماا 

 .ِمْن َذَهٍب َوَماٍل ، ِإنََّها النَّاُر الشَِّديَدُة الَحَراَرِة 
 .َتْحُرُق ُكلَّ َشيٍء َباِرٍز ِمْن ِجْسِم اإِلْنَساِن َفُتِزيُلُه َوَكَأنََّها َتْنِزُعُه اْنِتَزاعًا 

  : الُحَطم ( 3)
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـ

( 6)َناُر اللَّاِه اْلُموَقاَدُة   ( 1)َوَما َأْدَراَ  َما اْلُحَطَمُ  ( 4)ْلُحَطَمِ  َكلَّا َلُيْنَبَذنَّ ِفي ا: )قال تعالى
 .{0-4:الهمزة}((0)ِفي َعَمٍد ُمَمدََّدٍة ( 8)ِإنََّها َعَلْيِهْم ُمْؤَصَدٌة ( 0)الَِّتي َتطَِّلُع َعَلى اْلَأْفِئَدِة 

 .ِمْن َعَذاِب اهلِل ، َوَسُيْطَرُح ِفي َناِر َجَهنََّم َكَما ُتْطَرُح النََّواُه ،َوَلْن َيْمَنَعُه ِإنَّ َماَلُه َلْن ُيَخلَِّدُه َكالَّ
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 ( .َوُسميِت النَّاُر ُحَطَمً  أَلنََّها ُتَحطُِّم ُكلَّ َما ُيْلَقى ِفيَها َواَل ُتْبِقي ِمْنُه َعَلى َشيٍء ) 
 .ِذِه الُحَطَمُ  َلْيَسْت ِمّما ُيِحيُط ِبِه ِعْلُمَ  َوَه. ُيْقَذَفَن َقْذفًا َكَما ُتْقذُف النََّواُة  -ُيْنَبَذنَّ 

 .ِإنََّها َناُر اهلِل الُمْشَتِعَلِ  الِتي َأَعدََّها اهلُل ِلَعَذاِب الَكَفَرِة الُعَصاِة 
اِء َتَألماًا ، َفاٍإَذا   َوِإنََّها َلَتبُلُغ ِفي َعَذاَبِهْم ِإَلى ُقُلوِبِهْم َفَتْنَهُشَها َنْهشًا ، َوالَقْلُب َأْكَثُر اأَلْعَضا  

 .َنَهَشْتُه النَّاُر َبَلَغ الَعَذاُب ِباإِلْنَساِن َأْقَصاُه 
 .ًا َوُتْطِبُق النَّاُر َعَلْيِهْم ِإْطَباقًا َشِديدًا ، َوُتْغَلُق َعَلْيِهْم َأْبَواُبَها ، َفاَل َيْسَتِطيُعوَن ِمْنَها َخاَلص 

 .، َوُتَشدُّ ِبَأْعِمَدٍة ُمَمدَّدٍة ِمْن َحِديٍد َفاَل ُيْفَتُح َعَلْيِهْم َباٌب  َوَأْبَواُب النَّاِر ُتْطَبُق َعَلْيِهْم
َأْو ِإنَُّهْم َيُكوُنوَن ُموَثِقيَن ِفي النَّاِر ، َوَمْشُدوِديَن ِإَلى َأْعمدٍة ُمَمدََّدٍة َفاَل َيْساَتِطيُعوَن َحَراكاًا   ) 

 ( .َواَل َخاَلصًا 
 : السعير( 4)

 ــ ـــ ـــ ـــ ـ

َوَكَذِلَ  َأْوَحْيَنا ِإَلْيَ  ُقْرَآًنا َعَرِبيًّا ِلُتْنِذَر ُأمَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوَلَها َوُتْنِذَر َيْوَم اْلَجْمِع : )  قال تعالى
 .{0:الشورى}( َلا َرْيَب ِفيِه َفِريٌق ِفي اْلَجنَِّ  َوَفِريٌق ِفي السَِّعيِر

اِء ِمْن َقْبِلَ  ، َوَأْرَسْلَنا ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُهْم ِإَلى َقْوِمِه ِلَيْسَتِطيَع َدْعَوَتُهْم ِإَلى َوَكَما َأْوَحْيَنا ِإَلى اأَلْنِبَي
َأْوَحْيَناا   اهلِل ِبُلَغِتِهْم َوِلَساِنِهْم ، َوِلَيْفَهُموا ِمْنُه َمَعاِني َما ُيِريُد ِإْباَلَغُه ِإَلْيِهْم ِمْن َربِِّهْم ، َكاذِل َ 

، َوَمْن ( ُأمَّ الُقَرى ) آنًا َواِضحًا َجِلّيًا ُمَنزَّاًل ِباللَُّغِ  الَعَرِبيَِّ  ، ُلَغِ  َقْوِمَ  ِلُتْنِذَر َأْهَل َمَكَ  ِإَلْيَ  ُقْر
ْم ُهَحْوَلُهْم ِمَن النَّاِس ، َوُتَحذَِّرُهْم ِعَقاَب اهلِل ، َيْوَم الِقَياَمِ  ، َيْوَم َيْجَمُع اهلُل الَخاَلِئَق ِلُيَحاِسابَ 

َعَلى َأْعَماِلِهْم ، َوُهَو َيْوٌم َواِقٌع اَل َش َّ ِفيِه َواَل َرْيَب ، َفيْجاِزي الَكااِفِريَن الظَّااِلِميَن ِبَماا     
اْجَتَرُحوا ِمَن اإِلْثِم والسَّيَِّئاِت ، َوَيُكوُنوَن ِمْن َأْهِل النَّاِر ، َفُيْقاَذُفوَن ِفيَهاا َقاْذفًا ، َوَيْجاِزي     

 .الَجنَِّ  الُمْحِسِنيَن ِب
 :  سقر( 1)

 ـــ ـــ ـــ ــ

 .{48:القمر}( َيْوَم ُيْسَحُبوَن ِفي النَّاِر َعَلى َوُجوِهِهْم ُذوُقوا َمسَّ َسَقَر: )قال تعالى
: يخًا َوَيْوَم الِقَياَمِ  ُيَعذَُّبوَن في النَّاِر ، َوُيجرُّوَن ِفيَها َعَلى ُوُجوِهِهْم ، َوُيَقاُل َلُهْم َتْقريعًا َوَتْوِب
 .ُذوقوا َحرَّ َناِر َجَهنََّم وآالَمها َجَزاًء َلُكْم َعَلى ُكْفِرُكْم َوَتْكِذيِبُكْم ُرُسَل َربِّكْم َوَجْحِدُكْم بآياِته 



 « َّارَهْدُي الَنبي الُمْخَتار في َوْصِف الَجنَِّة والن»      

َخاَف الَفْوت« » َمْن َأْيَقَن الَمْوت 161 

َلوَّاَحاٌ   ( 18)َلا ُتْبِقي َوَلا َتَذُر ( 10)َوَما َأْدَراَ  َما َسَقُر ( 16)َسُأْصِليِه َسَقَر }  وقال تعالى 
 [30-16/المدثر]{ ( 30)َعَلْيَها ِتْسَعَ  َعَشَر ( 10)ِلْلَبَشِر 

َوَما َأْدَراَ  َما ِهَي َناُر َجَهنََّم؟ ِإنََّها َبَلَغْت ِفاي  .َسْأْدِخُلُه َجَهنََّم ، وَأْغُمُرُه ِفيَها ِمْن ُكلِّ َجاِنٍب  
، َواَل َتَذُر َعْظمًا ، َوِإنََّما َتْأتي َعَلْياِه   ال ُتْبِقي َلْحمًا.الَغَراَبِ  َحّدًا اَل ُيْمِكُن ِإَحاَطُ  الَوْصِف ِبِه 

َوَعَلى النَّاِر َخَزَنٌ  ِمَن الَماَلِئَكِ  ، ِعادَُّتُهْم ِتْساَعَ    . ُتَلوُِّح الِجْلَد َفتْحِرُقُه َوُتَغيُِّر َلْوَنُه . َجِميعًا 
 .َعَشَر َمَلكًا َيُلوَن َأْمَرَها 

ِفاي َجنَّااٍت   ( 30)ِإلَّاا َأْصاَحاَب اْلَيِمايِن    ( 38)َسَبْت َرِهيَنٌ  ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َك} :وقال تعالى 
َقاُلوا َلْم َنُ  ِمَن اْلُمَصالِّيَن  ( 41)َما َسَلَكُكْم ِفي َسَقَر ( 41)َعِن اْلُمْجِرِميَن ( 40)َيَتَساَءُلوَن 

َوُكنَّا ُنَكذُِّب ِبَيْوِم الدِّيِن ( 41)يَن َوُكنَّا َنُخوُض َمَع اْلَخاِئِض( 44)َوَلْم َنُ  ُنْطِعُم اْلِمْسِكيَن ( 43)
 [40-38/المدثر]{ ( 40)َحتَّى َأَتاَنا اْلَيِقيُن ( 46)

ِإالَّ الُمْؤِمِنيَن ِمْن َأْصَحاِب الَيِمايِن ، الاِذيَن   . ُكلُّ َنْفٍس ُمْرَتَهَنٌ  ِبَعَمِلَها ِعْنَد اهلِل َيْوَم الِقَياَمِ  
ِهْم َيْوَم الِحَساِب َفَيَتَناَوُلوَنَها ِبَأْيَماِنِهْم ، َفِإنَُّهْم َفكُّوا َرْهَن َأْنُفِساِهْم ِبُحْساِن   ُيْعَطْوَن ُكُتَب أًَْعَماِل
. َوَيُكوُن َأْصَحاُب الَيِميِن َهُؤاَلِء ِفي الَجنَّااِت َيَتَسااَءُلوَن ِفيَماا َبْياَنُهْم     .َأْعَماِلِهْم ِفي الدُّْنَيا 
ُثمَّ َيْسَأُلوَن الُمْجِرِميَن َوُهاْم ِفاي   . ِميَن الِذيَن َيُكوُنوَن ِفي َدَرَكاِت النَّاِر َوَيْسَأُلوَن َعِن الُمْجِر

 َما الِذي َأْدَخَلُكْم َناَر َجَهنََّم؟: النَّاِر 
الُمْؤِمِنيَن الِذيَن ِإنَُّهْم َلْم َيُكوُنوا ِمَن : َوَيُردُّ الُمْجِرُموَن َعَلى ُسَؤاِل اأَلْبَراِر َأْهِل الَجنَّاِت َقاِئِليَن 

َوِإنَُّهْم َلْم َيُكوُنوا ِمَن الِذيَن ُيْحِسُنوَن ِإَلى َخْلِق اهلِل الُفَقَراِء ، َوَلاْم َيُكوُناوا   .ُيَؤدُّوَن الصََّلواِت 
وُضوَن ِفياِه  َوِإنَُّهْم َكاُنوا ُيَشاِرُكوَن َأْهَل الَباِطِل َفَيُخوُضوَن َمَعُهْم ِفيَما َيُخ.ُيْطِعُموَن الَمَساِكيَن 

َوِإنَُّهاْم َكااُنوا اَل   . ِمَن الُكْفِر واالْسِتْهَزاِء ، َوَقْوِل الزُّوِر ، َوَكاُنوا َيَتَكلَُّموَن ِفيَما اَل َيْعَلُموَن 
ُت ، َحتَّى َجاَءُهْم الَمْو. ُيْؤِمُنوَن ِبَحْشٍر َواَل َنْشٍر َواَل َبْعٍث َواَل ِحَساٍب ، َواَل ِعَقاٍب ِفي اآلِخَرِة 

 .َوَرَجُعوا ِإَلى اهلِل ِفي اآلِخَرِة ، َفَعِلُموا َأنَّ َما َجاَء ِبِه الرَُّسوُل َحقٌّ 
 .{31-30:الحاق }( ُثمَّ الَجِحيَم َصلُّوُه* ُخُذوُه َفُغلُّوُه : )قال تعالى: الجحيم•

دخلاوه  خذوا هذا المجرم األثيم، فاجمعوا يديه إلى عنقه باألغالل، ثام أ : يقال لخزن  جهنم
  الجحيم ليقاسي حرها

 : الهاوي ( 6)
 ـــــــ ـــ ـــ ـــ 
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( َنااٌر َحاِمَيا ٌ  *َوَماا َأْدَراَ  َماِهَياهْ  * َفُأمُُّه َهاِوَيٌ  * َوَأمَّا َمْن َخفَّْت َمَواِزيُنُه : )قال تعالى 
 .{11-8:القارع }

ْت َكفَُّ  َأْعَماِلِه السَِّيَئِ  ، َوَخفَّاْت َكفَّاُ  َأْعَماِلاِه    َوَأمَّا َمْن َرَجَحْت َسيَِّئاُتُه َعَلى َحَسَناِتِه ، َفَثُقَل
َوَأيُّ .َفِإنَُّه َيْأِوي ِإَلى َمْهَواٍة َسِحيَقٍ  ِفي َجَهنََّم َيْهِوي ِفيَها َكَما َيْأِوي الَوَلُد ِإلى ُأمِِّه . الصَّاِلَحِ  

 ُ ؟َشيٍء ُيْدِريَ  َوُيَعرُِّفَ  ِبَما ِهَي ِتْلَ  الَهاِوَي
 

  وصف النار فصٌل في: 
 
  وصف النار: 

 
ومألها من غضبه وسخطه  لقد خلق اهلل تعالى النار وجعلها مقرًا ألعدائه المخالفين ألمره،

وبين لهم السبل المنجي  منها لائال   وأودعها أنواعًا من العذاب الذي ال يطاق، وحذر عباده
التحذير من النار إال أن البعض من الناس هذا  يكون لهم حج  بعد ذل  وعلى الرغم من كل

هذه الدنيا أبو إال المخالف  والعناد والتمرد على موالهم  ممن قل علمهم وقصر نظرهم على
،  منهم بحق ربهم عليهم وجهاًل منهم بحقيق  النار التي توعادهم اهلل بهاا   ومعصيته جهاًل

حذيرا منها ومن األعماال واألقاوال   ُوِصَفْت النار في الكتاب العزيز والسن  المطهرة توقد 
" التخويف من النار"الموصل  إليها، وألفت في وصفها المؤلفات الكثيرة، ومن أجمعها كتاب 

 .رحمه اهلل تعالى  عبد الرحمن بن رجب اإلمامللحافظ 
أخي الحبيب:  

أطلق  من -واهلل  -وخسر ، لقد خاب من آثر شهوة من حرام فإن عقباها تجرع حميم آن 
وهل  وبار كل البوار من اشترى لذة ، نفسه فيما تريد بعد أن سمع الزباني  وأغالل الحديد 

 . ساع  بعذاب النار
  أن النباي   (الثابت في صحيح الترغيب والترهياب   رضي اهلل عنه حديث أبي هريرة) 

 فاي  ماا  فيسلت جوفه إلى يخلص حتى الحميم فينفذ رؤوسهم على ليصب الحميم إن : قال
 . كان كما يعاد ثم الصهر وهو قدميه من يمرق حتى فهجو
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تنقطع ثم يبكون الدماء حتى لو أرسلت فيها  أهل النار يبكون الدموع حتى  : وقال أبو موسى
 0السفن لجرت 

  هي هذه النار؟ وما صفتها؟ فما
  :قال ابن الجوزي في وصف النار ]*[
سعاد، ُبدلت وضاءة وجوههم بالسواد، ى واإلَنلُملذة ا واُمِرُحأهلها بالبعاد، َو صَّهي دار ُخ) 

األطواد، عليها مالئك  غالظ شداد، لاو رأياتهم فاي الحمايم      وضربوا بمقامع أقوى من
، مقامهم دائم فال يبرحاون   الزمهرير يطرحون، فحزُنهم دائم فال يفرحون يسرحون وعلى

المصاب،  ، تأسفهم أقوى مناآلباد، عليها مالئك  غالظ شداد، توبيخهم أعظم من العذاب أبد
غاالظ شاداد، ياا     يبكون على تضييع أوقات الشباب وكلما جاد البكاء زاد، عليها مالئك 

بين الخالئق، أيان كسابهم    حسرتهم لغضب الخالق، يا محنتهم لعظم البوائق، يا فضيحتهم
أحرقت تل  األنام؟ كأنه أضغاث أحالم، ثم  ؟ أين تتبعهم لزالتاآلثامللحطام؟ أين سعيهم في 

  .ها. أ( مالئك  غالظ شداد  األجساد، وكلما أحرقت تعاد، عليها

َنااًرا َوُقوُدَهاا النَّااُس     :نها كما قال اهلل تعالى عنهاا أ وفصل الخطاب في وصف النار
 [6:التحريم] َواْلِحَجاَرُة

ناركم جازء  :قال   أن النبي ( الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث  )
فضلت علايهن  : )يا رسول اهلل، إن كانت لكافي ، قال: قيل.  من سبعين جزءا من نار جهنم

 .جزءا، كلهن مثل حرهابتسع  وستين 
 :رحمه اهلل في الفتح  قال الحافظ ابن حجر ]*[
زاد مسلم في روايته جزء واحد قوله من سبعين جزءا في رواي  ألحماد  :  ( ناركم جزء) 

زاد  ، من مائ  جزء والجمع بأن المراد المبالغ  في الكثرة ال العدد الخاص أو الحكم للزائد
ل جزء منها حرها قوله أن كانت لكافي  أن هي المخفف  من الترمذي من حديث أبي سعيد لك

الثقيل  أي أن نار الدنيا كانت مجزئ  لتعذيب العصاة قوله فضلت عليهن كذا هنا والمعناى  
على نيران الدنيا وفي رواي  مسلم فضلت عليها أي على النار قال الطيبي ما محصله إنماا  

جهنم على نار الدنيا إشارة إلاى المناع مان    أعاد صلى اهلل عليه وسلم حكاي  تفضيل نار 
دعوى األجزاء أي ال بد من الزيادة ليتميز ما يصدر من الخالق من العذاب على ما يصادر  
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من خلقه قوله مثل حرها زاد أحمد وابن حبان من وجه آخر عن أباي هريارة وضاربت    
أنس وزادا فإنهاا  بالبحر مرتين ولوال ذل  ما انتفع بها أحد ونحوه للحاكم وابن ماج  عن 

لتدعو اهلل أن ال يعيدها فيها وفي الجامع البن عيين  عن بن عباس رضي اهلل عنهما هاذه  
 .أها النار ضربت بماء البحر سبع مرات ولوال ذل  ما انتفع بها أحد

أخي الحبيب:  

انت نارنا هذه التي ُتَحطِّم ، والتي تدمِّر ، والتي ال يجرؤ أحد علي أن يقترب منها وإن ك
ممثل  في شعل  صغيرة ، فما بالكم بحريق هائل مدمر ، بحريق مروع ، هذا الحريق وهذه 

 .النار ، بل كل نار الدنيا مجتمع  إنما هي جزءًا كلهن مثل حرها 
 .اللهم إنا نستجير ب  من النار .. اهلل أكبر 

 قال  لنبي أن ا (الثابت في صحيح الترغيب والترهيب  رضي اهلل عنه حديث أبي هريرة)

 . أترونها حمراء كناركم هذه لهي أشد سوادا من القار :
ياؤتى   :قاال   أن النباي   (الثابت في صحيح مسلم  هريرة رضي اهلل عنه يأبحديث  )

 . لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف مل  يجرونها القيام  بجهنم يوم
ِهاَي  : ُم اْسٌم ِلَناِر اْلآِخَرِة َقاَل ُيوُنُس َوَأْكَثُر النَّْحِويِّيَنَجَهنَّ :رحمه اهلل تعالى  َقاَل النََّوِويُّ ]*[

ِهَي َعَرِبيَّاٌ  َلاْم ُتْصاَرْف ِبالتَّْأِنياِث     : َوَقاَل آَخُروَن. َعَجِميٌَّ  َلا َتْنَصِرُف ِلْلُعْجَمِ  َوالتَّْعِريِف
َوِقيَل ُمْشاَتقٌَّ   . اَل ُرْؤَبُ  ُيَقاُل ِبْئٌر ِجْهَناٌم َأْي َبِعيَدُة اْلَقْعِرَق. َواْلَعَلِميَِّ  َوُسمَِّيْت ِبَذِلَ  ِلُبْعِد َقْعِرَها

 . َهىِمَن اْلُجُهوَمِ  َوِهَي اْلِغَلُظ، ُيَقاُل َجَهنَُّم اْلَوْجُه َأْي َغِليُظُه َفُسمَِّيْت َجَهنَُّم ِلِغَلِظ َأْمِرَها، اْنَت
 :الترمذي ألحوذي بشرح جامعتحف  ا"لعالم  المباركفوري في اقال و ]*[
الزَِّماُم َما ُيْجَعاُل  : َوَقاَل ِفي اْلَمْجَمِع. ِبَكْسِر الزَّاِي َوُهَو َما ُيَشدُّ ِبِه( َلَها َسْبُعوَن َأْلَف ِزَماٍم ) 

 اْنَتَهى  َما ُيَشدُّ ِبِه ُرُءوُسَها ِمْن َحْبٍل َوَسْيٍر،: ِفي الجزء السابع َأْنِف اْلَبِعيِر َدِقيًقا، َوِقيَل
َلَعلَّ َجَهنََّم ُيْؤَتى ِبَها ِفي اْلَمْوِقِف : َقاَل ِفي اللَُّمَعاِت. ِبَتْشِديِد الرَّاِء َأْي َيْسَحُبوَنَها (َيُجرُّوَنَها ) 

 . ِلَيَراَها النَّاُس َتْرِهيًبا َلُهْم
]*[هيقها نقيضها وزفيرها وش ت الجبال فسمعت حسيس النارإذا سير  : قال وهب بن منبه

 0أواخرها يدق بعضها بعضًا  صرخت الجبال كما تصر  النساء ثم يرجع أوائلها على
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كنا مع رسول اهلل صلى  :قال  (الثابت في صحيح مسلم  هريرة رضي اهلل عنه يأبحديث  )
قال قلنا اهلل  ؟ اهلل عليه وسلم إذ سمع وجب  فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم تدرون ما هذا

به في النار منذ سبعين خريفا فهو يهوى في النار اآلن  مَىِرقال هذا حجرُ ،  ورسوله أعلم
 . هاَتَبْجفسمعتم َو حتى انتهى إلى قعرها

 :في شرح صحيح مسلم  رحمه اهلل قال اإلمام النووي ]*[
 . هي بفتح الواو وإسكان الجيم وهي السقط  (سمع وجب )
إن أهون  :قال  أن النبي  (في الصحيحين  الثابترضي اهلل عنه  حديث النعمان بن بشير)

، ماا   أهل النار عذابًا يوم القيام  لرجل، توضع في أخمص قدميه جمرة، يغلي منها دماغه
 .يرى أن أحدًا أشدَّ منه عذابًا وإنه ألهونهم عذابا

 :رحمه اهلل في الفتح  قال الحافظ ابن حجر ]*[
هون أهل النار عذابا أبو طالب أن إمسلم  ووقع في حديث بن عباس عند:  يغلي منه دماغه

له نعالن يغلي منهما دماغه وألحمد من حديث أبي هريرة مثله لكن لم يسام أباا طالاب    
وللبزار من حديث جابر قيل للنبي صلى اهلل عليه وسلم هل نفعت أبا طالب قال اخرجته من 

 . النار الى ضحضاح منها
فقال لعلاه تنفعاه   ،وذكر عنده  عمه  لنبي أنه سمع ا( حديث أبي سعيد في الصحيحين)

يعناي   -شفاعتي يوم القيام  فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغه 
   .  -أبا طالب 

يا رسول * أنه قال  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه  العباس بن عبد المطلبحديث  )
قال نعم هو في ضحضاح من ؟ ويغضب ل  اهلل هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوط  

 . نار ولوال أنا لكان في الدر  األسفل من النار
 :رحمه اهلل في الفتح  قال الحافظ ابن حجر ]*[

 . أصله ما رق من الماء علي وجه األرض واستعير هنا للنار:  ضحضاح
 :قاال    نباي  أن ال (الثابت في صحيح مسالم  رضي اهلل عنه َسُمَرَة ْبِن ُجْنَدٍب حديث  )
َوِمْنُهْم َمْن َتْأُخُذُه الّناُر . َوِمْنُهْم َمْن َتْأُخُذُه الّناُر ِإَلَى ُرْكَبَتْيِه. ِمْنُهْم َمْن َتْأُخُذُه الّناُر ِإَلَى َكْعَبْيِه"

 ".َوِمْنُهْم َمْن َتْأُخُذُه الّناُر ِإَلَى َتْرُقَوِتِه. ِإَلَى ُحْجَزِتِه
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 :في شرح صحيح مسلم  حمه اهللر قال اإلمام النووي ]*[
هاي بضام   " ومنهم من تأخذه يعني النار إلى حجزته :َوِمْنُهْم َمْن َتْأُخُذُه الّناُر ِإَلَى ُحْجَزِتِه 

 . الحاء وإسكان الجيم وهي معقد اإلزار والسراويل
وهي العظم الاذي باين   وهي بفتح التاء وضم القاف  :َوِمْنُهْم َمْن َتْأُخُذُه الّناُر ِإَلَى َتْرُقَوِتِه 

ثغرة النحر والعاتق، وفي رواي  حقويه بفتح الحاء وكسرها وهما معقد اإلزار، والمراد هنا 
 .ما يحاذي ذل  الموضع من جنبيه
والنار بالمغرب  والذي نفس كعب بيده لو كنت بالمشرق: ) وروي عن كعب األحبار أنه قال

هل لكم بهذا قرار؟ أم لكم  فيا قوم! هاثم ُكشف عنها لخرج دماغ  من منخري  من شدة حر
  .ها. أ( واهلل من هذا العذاب فأطيعوه  على هذا صبر؟ يا قوم إن طاع  اهلل أهون عليكم

 .طعام أهلها الزقوم وشرابهم الحميم
 

 سع  جهنم طوال وعرضا فصٌل في: 
 
 سع  جهنم طوال وعرضا: 

 
ت في صاحيح الترغياب والترهياب    ما الثابرضي اهلل عنه حديث مجاهد عن ابن عباس)

 ال قلت؟  جهنم سع  ما أتدري :أنه قال (موقوفًا 
 خريفاا  سابعين  مسيرة عاتقه وبين أحدهم أذن شحم  بين إن تدري ما واهلل واهلل أجل قال

 . أودي  بل ال قال أنهار قلت،  والدم القيح أودي  فيه تجري
 

 ذكر قعر جهنم وعمقها فصٌل في: 
 
وعمقها  ذكر قعر جهنم: 
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 إن:قال  أن النبي ( الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنه غزوان بن عتب حديث ) 
 . قرارها إلى تفضي ما عاما سبعين بها فتهوي جهنم شفير من لتلقى العظيم  الصخرة

 :الترمذي تحف  األحوذي بشرح جامع"لعالم  المباركفوري في اقال  ]*[
 .  ُكوِن اْلَخاِء َوُتْفَتُح اْلَحَجُر اْلَعِظيُم الصُّْلُب، َكَذا ِفي اْلَقاُموِسِبُس (ِإنَّ الصَّْخَرَة ) 

 َدلَّ ِبِه َعَلى ِشدَِّة ِعَظِمَها ( اْلَعِظيَمَ  ) : َقْوُلُه
 ِباْلِبَناِء ِلْلَمْفُعوِل  (َلُتْلَقى ) 
 َأْي َجاِنِبَها َوَحْرِفَها  (ِمْن َشِفيِر َجَهنََّم ) 
 َأْي َتْسُقُط  (َفَتْهِوي ) 
 ِمَن اْلِإْفَضاِء َأْي َما َتِصُل  (َما ُتْفِضي ) 
 . َأْي ِإَلى َقْعِرَها َأَراَد ِبِه َوْصَف ُعْمِقَها ِبَأنَُّه َلا َيَكاُد َيَتَناَهى، َفالسَّْبِعيَن ِللتَّْكِثيِر (ِإَلى َقَراِرَها ) 
كنا مع رسول اهلل صلى  :قال  (الثابت في صحيح مسلم  هريرة رضي اهلل عنه يأبحديث  )

قال قلنا اهلل  ؟ اهلل عليه وسلم إذ سمع وجب  فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم تدرون ما هذا
به في النار منذ سبعين خريفا فهو يهوى في النار اآلن  مَىِرقال هذا حجرُ ، ورسوله أعلم 

 . هاَتَبْجفسمعتم َو حتى انتهى إلى قعرها
  أن النباي   (الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماج   ي اهلل عنهرض حديث أبي هريرة)

 . النار في خريفا سبعين بها يهوي بأسا بها يرى ال بالكلم  ليتكلم الرجل إن : قال
 

 ودركاتها وصفتها  جهنم طبقاتفصٌل في: 
 
ودركاتها وصفتها  جهنم طبقات: 

 
 [ 141:  النساء( ]األْسَفِل ِمَن الّناِر َوَلن َتِجَد َلُهْم َنِصيرًاِإّن اْلُمَناِفِقيَن ِفي الّدْرِ  : )قال تعالى

وقد قرئ الدر  بسكون الراء وتحريكها وهي لغتان قال الضحا  الدرج إذا كاان بعضاها   
إذا كان بعضها أسفل من بعض وقال غيره الجن  درجات والنار دركات  والدر فوق بعض 
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: قال تعاالى تعالى بعد أن ذكر أهل الجن  وأهل النار وقد تسمى النار درجات أيضا كما قال ،
  [131: األنعام( ]َوِلُكّل َدَرَجاٌت ّمّما َعِمُلوْا َوَما َرّبَ  ِبَغاِفٍل َعّما َيْعَمُلوَن)
 َمِصيُرَأَفَمِن اّتَبَع ِرْضَواَن الّلِه َكَمن َبآَء ِبَسْخٍط ّمَن الّلِه َوَمْأَواُه َجَهّنُم َوِبْئَس اْل: )قال تعالى و
  [161،163 آل عمران ( ]ُهْم َدَرَجاٌت ِعنَد الّلِه والّلُه َبِصيٌر ِبَما َيْعَمُلوَن* 

 .قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم درجات الجن  تذهب علوا ودرجات النار تذهب سفوال 
]*[ ُكّل َباٍب َلَها َسْبَعُ  َأْبَواٍب ِل: )تعالىفي قوله  وروى ابن أبي الدنيا باسناده عن عكرم

 .قال لها سبع  أطباق [ 44: الحجر( ]ّمْنُهْم ُجْزٌء ّمْقُسوٌم
 .قال هي واهلل منازل بأعمالهم [  44الحجر ]  (ِلُكّل َباٍب ّمْنُهْم ُجْزٌء ّمْقُسوٌم)وعن قتادة 

]*[قال لجهنم سبع  نيران تأتلق ليس منهاا ناار إال    وعن يزيد بن أبي مال  الهمداني
 .التي تحتها مخاف  أن تأكلها  وهي تنظر إلى

]*[ الحجار ( ]َلَها َسْبَعُ  َأْبَواٍب ِلُكّل َباٍب ّمْنُهْم ُجْزٌء ّمْقُساومٌ )في قوله وعن ابن جريج :
قال أولها جهنم ثم لظى ثم الحطم  ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوي  وفيها أبو [ 44

 .جهل 
]*[ابان مساعود  التخويف من النار عن تابه رحمه اهلل تعالى في ك رجبابن  أورد  

قال ال ولكن المنافقين  ؟ قالوا اليهود والنصارى والمجوس ،أي أهل النار أشد عذابا وُسئل
 .في الدر  األسفل من النار في توابيت من نار مطبق  عليهم ليس لها أبواب 

]*[هريرة في قوله  أبيالتخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد
تعالى إن المنافقين في الدر  األسفل من النار قال الدر  األسفل بيوت لها أباواب تطباق   

َلُهْم ّمن َفْوِقِهْم ُظَلٌل ّمَن الّناِر َوِمن َتْحاِتِهْم  : )قال تعالىعليها فيوقد من فوقهم ومن تحتهم 
 [ 16: الزمر( ]ُظَلٌل
إن رجااًل مان أصاحاب   :  قال( في الصحيحين الثابت  مارضي اهلل عنه حديث ابن عمر )

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول اهلل صالى اهلل علياه   
وسلم، فيقصونها على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فيقول فيها رساول اهلل صالى اهلل   

ل أن أنكاح، فقلات فاي    عليه وسلم ما شاء اهلل، وأنا غالم حديث السن، وبيتي المسجد قب
اللهم إن كنت : لو كان في  خير لرأيت مثل ما يرى هؤالء، فلما اضطجعت ليل  قلت: نفسي
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تعلم فيَّ خيرًا فأرني رؤيا، فبينما أنا كذل  إذ جاءني ملكان، في يد كل واحد منهما مقمعا   
نم، ثم أراناي  اللهم أعوذ ب  من جه: من حديد، يقبالن بي إلى جهنم، وأنا بينهما أدعو اهلل

. لم ترع، نعم الرجل أنات، لاو تكثار الصاالة    : لقيني مل  في يده مقمع  من حديد، فقال
فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم، فإذا هي مطويَّ  كطي البئر، لها قرون كقرون 
البئر، بين كل قرنين مل  بيده مقمع  من حديد، وأرى فيهاا رجاااًل معلَّقاين بالسالسال،     

فقصصاتها  . هم أسفلهم، عرفت فيها رجااًل من قريش، فانصرفوا بي عن ذات اليمينرؤوس
على حفص ، فقصَّتها حفص  على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فقال رسول اهلل صالى  

 .لم يزل بعد ذل  يكثر الصالة: فقال نافع(. إن عبد اهلل رجل صالح: )اهلل عليه وسلم
 

 ة النار ذكر حجارفصٌل في: 
 
ة النار ذكر حجار: 

 
: التحريم( ]َيَأّيَها اّلِذيَن آَمُنوْا ُقَوْا َأنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َنارًا َوُقوُدَها الّناُس َواْلِحَجاَرُة: )قال تعالى

6 ] 
ِحَجااَرُة ُأِعاّدْت   َفِإن ّلْم َتْفَعُلوْا َوَلن َتْفَعُلوْا َفاّتُقوْا الّناَر اّلِتي َوُقوُدَها الّناُس َواْل: )قال تعالى و

 [ 14:  البقرة( ]ِلْلَكاِفِريَن
 ؟ وقودها الناس والحجارةهذه  الحجارة التي في قوله تعالى  ما هو نوع: مسأل  

]*[ التخويف من النار رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبقال ابن: 
فيهاا   إن أكثر المفسرين على أن المراد بالحجارة حجارة الكبريت توقد بها الناار ويقاال  

خمس  أنواع من العذاب ليس في غيرها من الحجارة سرع  اإليقاد ونتن الرائحا  وكثارة   
 .رها إذا أحميت حالدخان وشدة االلتصاق باألبدان وقوة 

]*[ ( َوُقوُدَها الّناُس َواْلِحَجاَرُة )في قوله تعالى  ابن مسعودعن رحمه اهلل تعالى وأورد [
ن الكبريت خلقها اهلل يوم خلق السموات واألرض في السماء قال هي حجارة م[  6التحريم 

 .الدنيا يعدها للكافرين 
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]*[ حجارة من كبريت أنتن من الجيف  :رحمه اهلل تعالى وقال مجاهد. 
 

 وعقاربها  جهنم ذكر حياتفصٌل في: 
 
وعقاربها  جهنم ذكر حيات: 

 
 (الثابت في السلسل  الصحيح   عنهرضي اهلل  الزبيدي جزء بن الحارث بن اهلل عبدحديث )

 حموتهاا  فيجاد  اللسع  يلسعن ، البخت أعناق أمثال حيات النار في إن : قال  أن النبي 
 أربعاين  حموتهاا  فيجد ، اللسع  يلسعن ، الموكف  كالبغال لعقارب فيها إن،  خريفا أربعين
 . خريفا
 .نامين واحدتها البختي  وهى الناق  طويل  العنق ذات الس :البخت 
 المحمل  :الموكف  

]*[ابن مسعود في قوله التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد
 [ 88: النحل( ]ِزْدَناُهْم َعَذابًا َفْوَق اْلَعَذاِب ِبَما َكاُنوْا ُيْفِسُدوَن)تعالى 
 .ل الطوال خعقارب لها أنياب كالن: قال 
]*[فاي   ابن مساعود  التخويف من النار عن  تعالى في كتابه رحمه اهلل رجبابن  أورد

  [61: ص( ]َقاُلوْا َرّبَنا َمن َقّدَم َلَنا َهَاَذا َفِزْدُه َعَذابًا ِضْعفًا ِفي الّناِر: )تعالىقوله 
 .حيات وأفاعي : قال 
]*[عبد اهلل بن عمارو  التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد
 .إن لجهنم لسواحل فيها حيات وعقارب أعناقها كأعناق البخت  قال
 

 وأغاللها وأنكالها جهنم ذكر سالسلفصٌل في: 
 
وأغاللها وأنكالها جهنم ذكر سالسل: 
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 [ 4: اإلنسان( ]ِإّنآ َأْعَتْدَنا ِلْلَكاِفِريَن َساَلِسَل َوَأْغاَلاًل َوَسِعيرًا: )قال تعالى
  [33: سبأ( ]َنا األْغاَلَل ِفَي َأْعَناِق اّلِذيَن َكَفُروْاَوَجَعْل: )قال تعالى و
ِفي اْلَحِميِم ُثّم ِفي الّناِر *  ِإِذ األْغاَلُل ِفَي َأْعَناِقِهْم والّساَلِسُل ُيْسَحُبوَن: )قال تعالى و

 [  01،  01غافر ] ( ُيْسَجُروَن
ُثّم ِفي ِسْلِسَلٍ  َذْرُعَها َسْبُعوَن ِذَراعًا *  ُثّم اْلَجِحيَم َصّلوُه*  ُخُذوُه َفُغّلوُه: )قال تعالىو

 [  31 - 30الحاق  ] ( َفاْسُلُكوُه
 13 - 11المزمل ] ( َوَطَعامًا َذا ُغّصٍ  َوَعَذابًا َأِليمًا*  ِإّن َلَدْيَنآ َأنَكااًل َوَجِحيمًا: )قال تعالى و
 [ 01: غافر]( ِسُل ُيْسَحُبوَنِإِذ األْغاَلُل ِفَي َأْعَناِقِهْم والّساَل)وقرأ ابن عباس [ 

ينصب السالسل وفتح ياء يسحبون قال هو أشد عليهم هم يسحبون السالسل خرجه ابن 
  :كما يلي فهذه ثالث  أنواع أبي حاتم 

(النوع األول)  وهي في األعناق كما ذكر سبحانه قال الحسن بن صالح الغل : األغالل
ليدان جميعا إلى العنق خرجه ابن أبي الدنيا وقال تغل اليد الواحدة إلى العنق والصفد ا

 .أسباط عن السدي األصفاد تجمع اليدين إلى العنق 
( َوَتَرى اْلُمْجِرِميَن َيْوَمِئٍذ ّمَقّرِنيَن ِفي األْصَفاِد: )تعالىفي قوله  وقال معمر عن قتادة

 [ 40: إبراهيم]
 .قال مقرنين في القيود واألغالل 

]*[الحسن أنه ذكر التخويف من النار عن حمه اهلل تعالى في كتابه ر رجبابن  أورد
النار فقال لو أن غال منها وضع على الجبال لقصمها إلى الماء األسود ولو أن ذراعا من 

 .السلسل  وضع على جبل لرضه 
]*[موسى بن أبي التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد

[ 14:  الزمر( ]َأَفَمن َيّتِقي ِبَوْجِهِه ُسَوَء اْلَعَذاِب َيْوَم اْلِقَياَمِ : ) له تعالىعائش  أنه قرأ قو
قال تشد أيديهم باألغالل في النار فيستقبلون العذاب بوجوههم قد شدت أيديهم فال يقدرون 

 .على أن يتقوا بها كلما جاء نوع من العذاب يستقبلون بوجوههم 
(النوع الثاني) وهي القيود  : األنكال. 
]*[وعكرم  وغيرهم قال الحسن قيود من نار  قال مجاهد والحسن. 
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]*[كال نكل وسميت القيود نقيود ال تحل واهلل أبدا وواحد األ: قال أبو عمران الجوني و
(النوع الثالث)  السالسل : 
]*[َذْرُعَها  ُثّم ِفي ِسْلِسَلٍ : ) في قوله تعالى وروى سفيان عن بشير عن نوف الشامي

  [31: الحاق ( ]َسْبُعوَن ِذَراعًا َفاْسُلُكوُه
 .قال إن الذراع سبعون باعا والباع من ها هنا إلى مك  وهو يومئذ بالكوف  

]*[أن كعبا قال إن حلق  من  التخويف من الناررحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد
 .ق  منها أكثر من حديد الدنيا السلسل  التي قال اهلل ذرعها سبعون ذراعا إن حل

]*[سفيان فاي قولاه    التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد
 .قال بلغنا أنها تدخل في دبره حتى تخرج منه  ( َفاْسُلُكوُه)
رحمه اهلل تعالى أيضًا وقال :  

فيها كما ينظم الجراد ثم تخرج من فيه ثم ينظمون  إستهقال ابن عباس السلسل  تدخل في 
 .في العود حتى يشوى 

]*[سعيد بن جبير قال التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد :
 .لو انفلت رجل من أهل النار بسلسل  لزالت الجبال 

]*[الضحا  في قولاه  التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد
قال يجمع بين ناصايته وقدمياه فاي    [ 41: الرحمن( ]ُيْؤَخُذ ِبالّنَواِصي َواألْقَداِمَف: )تعالى

 .سلسل  من وراء ظهره 
]*[في هذه اآلي  يجمع بين ناصي  الكافر وقدميه فتاربط ناصايته بقدماه     وقال السدي

 . وظهره ويفتل
 ]*[كما يكسار   يؤخذ بناصيته وقدميه ويكسر ظهره:رضي اهلل عنهما قال ابن عباس و

 .الحطب في التنور 
 

 جهنم  سجنفصٌل في: 
 
جهنم  سجن: 
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قال  أن النبي ( ما الثابت في صحيح الترمذي رضي اهلل عنه عمرو ابنحديث عبد اهلل ) 
ِماْن ُكالِّ َمَكااٍن    ُيْحَشُر اْلُمَتَكبُِّروَن َيْوَم اْلِقَياَمِ  َأْمَثاَل الذَّرِّ ِفي ُصَوِر الرَِّجاِل َيْغَشاُهْم الذُّلُّ  :

َتْعُلوُهْم َناُر اْلَأْنَياِر ُيْسَقْوَن ِمْن ُعَصاَرِة َأْهِل النَّاِر  ِسْجٍن ِفي َجَهنََّم ُيَسمَّى ُبوَلَسَفُيَساُقوَن ِإَلى 
 . ِطيَنَ  اْلَخَباِل

 :الترمذي تحف  األحوذي بشرح جامع"لعالم  المباركفوري في اقال  ]*[
 َأْي ِفي الصَِّغِر َواْلَحَقاَرِة  (ُروَن َيْوَم اْلِقَياَمِ  َأْمَثاَل الذَّرِّ ُيْحَشُر اْلُمَتَكبِّ) 
 َأْو ِمْن َحْيِثيَِّ  َهْيَئِتِهْم ِمَن اْنِتَصاِب اْلَقاَمِ  . َأْي ِمْن ِجَهِ  ُوُجوِهِهْم (ِفي ُصَوِر الرَِّجاِل ) 
 َأْي َيْأِتيِهْم  (َيْغَشاُهُم الذُّلُّ ) 
َواْلَمْعَنى َأنَُّهْم َيُكوُنوَن ِفي َغاَيٍ  ِمَن اْلَمَذلَّاِ  َوالنَِّقيَصاِ    . َأْي ِمْن ُكلِّ َجاِنٍب (َمَكاٍن  ِمْن ُكلِّ) 

الذَّرُّ النَّْمُل اْلَأْحَمُر الصَّاِغيُر  : َوِفي النَِّهاَيِ . َيَطُؤُهْم َأْهُل اْلَحْشِر ِبَأْرُجِلِهْم ِمْن َهَواِنِهْم َعَلى اللَِّه
 ِحُدَها َذرٌَّة َوا
 ِبَضمِّ اْلَقاِف َأْي ُيْسَحُبوَن َوُيَجرُّوَن  (ُيَساُقوَن ) 
 َأْي َمَكاِن َحْبٍس ُمْظِلٍم َمِضيٍق ُمْنَقِطٍع ِفيِه َعْن َغْيِرِه  (ِإَلى ِسْجٍن ) 
 َأْي َذِلَ  السِّْجُن  (ُيَسمَّى ) 
ُبوَلُس : َوَقاَل ِفي اْلَقاُموِس. َوُسُكوِن َواٍو َوَفْتِح َلاٍم ُهَو ِبَفْتِح َباٍء: َقاَل ِفي اْلَمْجَمِع (َبْوَلَس ) 

ُهَو ِبَضمِّ اْلُمَوحََّدِة َوُسُكوِن اْلاَواِو  : ِبَضمِّ اْلَباِء َوَفْتِح اللَّاِم ِسْجُن َجَهنََّم َوَقاَل اْلَحاِفُظ اْلُمْنِذِريُّ
 َوَفْتِح اللَّاِم، اْنَتَهى 

 ُط ِبِهْم َوَتْغَشاُهْم َكاْلَماِء َيْعُلو اْلَغِريَق َأْي ُتِحي (َتْعُلوُهْم ) 
َلْم َأِجْدُه َمْشُروًحا َوَلِكْن َهَكَذا ُيْرَوى، َفِإْن َصاحَِّت الرَِّواَياُ    : َقاَل ِفي النَِّهاَيِ  (َناُر اْلَأْنَياِر ) 

َلى َأْنَياٍر َوَأْصُلَها َأْنَواٍر ِلَأنََّها ِمَن اْلَواِو َكَما َفَيْحَتِمُل َأْن َيُكوَن َمْعَناُه َناُر النِّيَراِن، َفَجَمَع النَّاَر َع
 . َجاَء ِفي ِريٍح َوِعيٍد َأْرَياٌح َوَأْعَياٌد َوُهَما ِمَن اْلَواِو، اْنَتَهى
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 وشررها ولهبها  جهنم ذكر دخانفصٌل في: 

 
وشررها ولهبها  جهنم ذكر دخان: 

 
*  َوِظّل ّمن َيْحُموٍم*  ِفي َسُموٍم َوَحِميٍم*  َمآ َأْصَحاُب الّشَماِل َوَأْصَحاُب الّشَماِل: )قال تعالى

 [  44 : 41الواقع  ] ( اّل َباِرٍد َواَل َكِريٍم
]*[رضي اهلل عنهما  قال ابن عباس: 
ظل من دخان وكذا قال مجاهد وعكرم  وغير واحد وعن مجاهد قاال   ( :َوِظّل ّمن َيْحُموٍم)

 .و السموم وقال أبو مال  اليحموم ظل من دخان جهنم ظل من دخان جهنم وه
]*[ال بارد المدخل وال كريم المنظر  (اّل َباِرٍد َواَل َكِريٍم)في قوله  قال الحسن وقتادةو. 

وهذه اآلي  تضمنت ذكر ما يتبرد به فاي   ، هو الريح الحارة قاله قتادة وغيره:  والسموم
اء والهواء والظل فهواء جهنم السموم وهاو الاريح   الدنيا من الكرب والحر وهو ثالث  الم

الحارة الشديدة الحر وماؤها الحميم الذي قد اشتد حره وظلها اليحموم وهو قطاع دخانهاا   
 .أجارنا اهلل من ذل  كله بكرمه ومنه 

 [30: األي  -المرسالت : سورة( ]انَطِلُقَوْا ِإَلَى ِظّل ِذي َثاَلِث ُشَعٍب: )قال تعالى و 
 ]*[هو دخان جهنم اللهب األخضر واألسود واألصفر الذي يعلو الناار إذا  : ال مجاهد ق

 .أوقدت 
 [31: المرسالت( ]ِإّنَها َتْرِمي ِبَشَرٍر َكاْلَقْصِر: )قال تعالى

]*[ زعموا أن شررها ترمي به كأصول الشجر ثم يرتفع فيمتد :قال السدي . 
]*[ وراء سورها يخرج منها فاي عظام   على جهنم سور فما خرج من : وقال القرظي

 .القصور ولون القار 
]*[ في قوله كالقصر هو كأصول الشجر العظام  وقال الحسن والضحا. 
]*[قطع الشجر والجبل  :وقال مجاهد. 
]*[قال شرر كالقصور والمدائن  وصح عن ابن مسعود. 



 « َّارَهْدُي الَنبي الُمْخَتار في َوْصِف الَجنَِّة والن»      

َخاَف الَفْوت« » َمْن َأْيَقَن الَمْوت 100 

]*[كالقصار  يقاول  ( كالقصار  : شرر ) قال  وروى علي بن أبي طلح  عن ابن عباس
 .العظيم 

  [33: المرسالت( ]َكَأّنُه ِجَماَلٌ  ُصْفٌر: )قال تعالى و
]*[حبال السفن يجمع بعضها إلى بعض تكون كأوساط  :رضي اهلل عنهما  قال ابن عباس

 .الرجال 
]*[رضي اهلل عنهما  قال ابن عباس: 

 .هي حبال الجسور :وقال مجاهد 
 

 وسرادقها جهنم ذكر أبوابفصٌل في : 
 
وسرادقها جهنم ذكر أبواب :  

 
بابٍ من األتباع الغاواة قادر    ولكلِّ، وذل  لكثرة أهلها، للنار سبع  أبواب يدخل أهلها منها

َلَها َسْبَعُ  َأْبَواٍب ِلُكاّل  *  َوِإّن َجَهّنَم َلَمْوِعُدُهْم َأْجَمِعيَن: )قال تعالى، معلوٌم متميز عن غيره
 [ 44: 43الحجر ( ]ُسوٌمَباٍب ّمْنُهْم ُجْزٌء ّمْق

ِلَجِميِع َمِن اتََّبُعوا ِإْبِليَس َوِهاَي َمَقارُُّهْم   ( َمْوِعُدُهْم ) َوِإنَّ َجَهنََّم ِهَي َمَكاُن الّلَقاِء َواالْجِتَماِع 
ِلُكلِّ َباٍب ِماْن َهاِذِه    َوُيْخِبُر اهلُل َتَعاَلى َأنَّ ِلَجَهنََّم َسْبَعَ  َأْبَواٍب ، َوَقْد َقدََّر اهلُل.َوِبْئَس الِمَهاُد 

 . اأَلْبَواِب السَّْبَعِ  َنِصيبًا ُمَعّينًا ِمْن َأْتَباِع ِإْبِليَس َيْدُخُلوَن ِمْنُه ِإَلى َجَهنََّم ِبَحَسِب َأْعَماِلِهْم
 الجنا  : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه  عبد بن عتب حديث  )

 . أبواب سبع  لها ارالن و أبواب ثماني  لها
أن  (الثابت في صحيح الترغياب والترهياب    رضي اهلل عنه السلمي عبد بن عتب حديث )

 لقاي  إذا حتى اهلل سبيل في وماله بنفسه جاهد مؤمن رجل ثالث  القتلى قال : قال  النبي 
 ونالنبيا  يفضله ال عرشه تحت اهلل جن  في الممتحن الشهيد فذل  يقتل حتى وقاتلهم العدو
 فاي  وماله بنفسه جاهد والخطايا الذنوب من نفسه على فرق ورجل النبوة درج  بفضل إال

 إن وخطايااه  ذنوباه  محات  ممصمص  فتل  يقتل حتى قاتل العدو لقي إذا حتى اهلل سبيل
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 سابع   ولجهنم أبواب ثماني  لها فإن شاء الجن  أبواب أي من وأدخل للخطايا محاء السيف
 قاتال  العدو لقي إذا حتى وماله بنفسه جاهد منافق ورجل بعض من أفضل وبعضها أبواب
 . النفاق يمحو ال السيف إن النار في فذل  يقتل حتى وجل عز اهلل سبيل في
َأْبَواب َجَهنَّم َساْبَع  َبْعضاَها   : َقاَل ، َعْن َعِلّي ف. طبٌق فوق طبق، األطباق:األبواب :وقيل

 .10ُثمَّ َتْمَتِلئ ُكّلَها ، ُثمَّ الثَّاِلث ، ُثمَّ الثَّاِني ،  َفَيْمَتِلئ اْلَأوَّل، َفْوق َبْعض 
َفُيْمَلأ ، ِإنَّ َأْبَواب َجَهنَّم َبْعضَها َفْوق َبْعض : َسِمْعت َعِليًّا َيُقول : َقاَل ، وَعْن ُهَبْيَرة ْبن َمْرَيم 
  .  10ِإَلى آِخرَها، اْلَأوَّل ُثمَّ الَِّذي َيِليه 

، ُثمَّ اْلُحَطَما   ، ُثمَّ َلَظى ، َأوَّلَها َجَهنَّم : َقاَل { َلَها َسْبَع  َأْبَواب } : َقْوله ، ج وَعْن ِاْبن ُجَرْي
 11.ُثمَّ اْلَهاِوَي  ، ُثمَّ اْلَجِحيم ، ُثمَّ َسَقر ، ُثمَّ السَِّعير 

]*[حطان الرقاشي قال التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد
ت عليا يقول هل تدرون كيف أبواب جهنم قلنا هي مثل أبوابنا هذه قال ال هاي هكاذا   سمع

 .بعضها فوق بعض وفي رواي  له أيضا بعضها أسفل من بعض 
]*[ابن جاريج فاي   التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  وأورد

السعير ثم ساقر ثام الجحايم     قوله لها سبع  أبواب قال أولها جهنم ثم لظى ثم الحطم  ثم
 .وفيها أبو جهل ثم الهاوي 

]*[الضحا  سامى اهلل  التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد
 [ 44: الحجر( ]ِلُكّل َباٍب ّمْنُهْم ُجْزٌء ّمْقُسوٌم)أبواب جهنم 

ين وبااب للاذين   باب لليهود وباب للنصارى وباب للمجوس وباب للصابئين وباب للمناافق 
 .أشركوا وهم كفار العرب وباب ألهل التوحيد وأهل التوحيد يرجى لهم وال يرجى لآلخرين 

*[]إن لجهنم سبع  أبواب أشدها غما وكربا وحرا وأنتنها ريحاا   وقال عطاء الخراساني
 .للزناة الذين ركبوه بعد العلم 

]*[النار عن  التخويف منرحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد 
 .لجهنم سبع  أبواب باب منها للحروري   كعب قال

                                                 
 حسن(  16016()03ص /  16ج ) -تفسير الطبري  - 10
 المصدر السابق  - 10
 صحيح(  16018()03ص /  16ج ) -تفسير الطبري  - 11



 « َّارَهْدُي الَنبي الُمْخَتار في َوْصِف الَجنَِّة والن»      

َخاَف الَفْوت« » َمْن َأْيَقَن الَمْوت 181 

يدل أن على كل باب من األبواب السبع  لعمل من األعمال السيئ  كما أن أباواب  وهذا كله 
 .الجن  الثماني  كل باب منها لعمل من األعمال الصالح  

]*[قال  بن منبهوهب التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد :
 .بين كل بابين مسيرة سبعين سن  كل باب أشد حرا من الذي فوقه 

 
 أبواب جهنم مغلق  فصٌل في: 

 
  أبواب جهنم مغلق: 

 
 [ 8: الهمزة( ]ِإّنَها َعَلْيِهم ّمْؤَصَدٌة: )تعالىقد وصف اهلل أبوابها بأنها مغلق  على أهلها فقال 

 [ 10:  البلد( ]ْؤَصَدُةَعَلْيِهْم َناٌر ّم: ) وقال تعالى
قال مجاهد هي بلغ  قريش أصد الباب أغلقه يعني قوله مؤصدة وقال مقاتل يعني أبوابهاا  

 .مطبق  عليهم فال يفتح لها باب وال يخرج منها غم وال يدخل فيها روح آخر األبد 
]*[عطاء الخراسااني التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد 

 .المطبق   إنهاوغيره في المؤصدة 
]*[الضحا  قال حائط  التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد

 .ال باب له ومراده واهلل أعلم أن األبواب أطبقت فصار الجدار كأنه ال باب له 
 [0 ،8همزة ال( ]ِفي َعَمٍد ّمَمّدَدِة*  ِإّنَها َعَلْيِهم ّمْؤَصَدٌة)وقوله تعالى 

 .معناه أطبقت عليهم بعمد 
أطبقت األبواب عليهم ثم شدت بأوتاد من حديد حتى يرجاع علايهم غمهاا     :وقال مقاتل 

 .وحرها 
وعلى هذا فقوله ممددة صف  للعمد يعني أن العمد التي أوثقت بها األبواب ممادة مطولا    

 .والمدود الطويل أرسخ وأثبت من القصير 
]*[مؤصدة أي : قتادة التخويف من النار عن ه اهلل تعالى في كتابه رحم رجبابن  أورد

 .مطبق  أطبقها اهلل عليهم فال ضوء فيها وال فرج وال خروج منها آخر األبد 
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قالوا هو [  103األنبياء ] ( اَل َيْحُزُنُهُم اْلَفَزُع األْكَبُر)وقد قال سفيان وغيره في قوله تعالى 
 [ طبق النار على أهلها 

 
أبواب جهنم مغلق  قبل دخول أهلها إليهاصٌل في ف  : 

 
 جهنم مغلق  قبل دخول أهلها إليهاأبواب  : 

 
َوِسايَق اّلاِذيَن   : )كما دل عليه ظاهر قوله تعالى  أبواب جهنم مغلق  قبل دخول أهلها إليها

 [01: الزمر ( ]َهاَكاَفُرَوْا ِإَلَى َجَهّنَم ُزَمرًا َحّتَى ِإَذا َجآُءوَها ُفِتَحْت َأْبَواُب
رأى خباب بن األرت رجال يصلي نصاف  ، وقد روي أن أبوابها تفتح كل يوم نصف النهار 

 .النهار فنهاه وقال إنها ساع  تفتح فيها أبواب جهنم فال تصل فيها 
 

 إحاط  سرادق جهنم بالكافرينفصٌل في: 
 
 إحاط  سرادق جهنم بالكافرين: 

 
 [ 10: الكهف( ]َنا ِللّظاِلِميَن َنارًا َأَحاَط ِبِهْم ُسَراِدُقَهاِإّنا َأْعَتْد: )قال تعالى

]*[ نحو الشق  في المضرب والحائط المشتمل  يءالسرادق كل ما أحاط بش: قال الزجاج
 . يءعلى الش

]*[  السرادقات الحرة التي تكون حول الفسطاط قيل هو الدهليز معارب  : وقال ابن قتيب
 . ر وقال ابن عباس هو سرادق من ناروأصله بالفارسي  سرادا

وهو شبه قول من قاال  ،  وإحاط  السرادق بهم قريب من المعنى المذكور في غلق األبواب
إنه حائط ال باب له ولما كان إحاط  السرادق بهم موجب لهمهم وغمهم وكربهم وعطشهم 

ُيَغاُثوْا ِبَمآٍء َكاْلُمْهِل َيْشِوي  َوِإن َيْسَتِغيُثوْا: )قال تعالىلشدة وهج النار عليهم قال اهلل تعالى 
  [10: الكهف( ]اْلوُجوَه ِبْئَس الّشَراُب َوَسآَءْت ُمْرَتَفقًا
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ُكّلَمآ َأَراُدَوْا َأن َيْخُرُجوْا ِمْنَها ِمْن َغّم ُأِعياُدوْا ِفيَهاا   *  َوَلُهْم ّمَقاِمُع ِمْن َحِديٍد: )قال تعالى و
  [11 ،11الحج ( ]َوُذوُقوْا َعَذاَب اْلَحِريِق

 
 وسوادها وشررها   جهنمظلمفصٌل في: 

 
وسوادها وشررها   جهنمظلم : 

 
أما إني لست أقول : سورة المرسالت( 31){ ِإنََّها َتْرِمي ِبَشَرٍر َكاْلَقْصِر}: عن ابن مسعود ، 

 11"كالشجر ، ولكن كالحصون والمدائن 
} : ْظِلَمٌ  ، اَل ُيِضيُء َجْمُرَها ، َواَل َيْطَفُأ َلَهُبَها ، ُثمَّ َقَرَأ النَّاُر َسْوَداُء ُم: وَعْن َسْلَماَن ، َقاَل 

  [11: الحج ]{ُكلََّما َأَراُدوا َأن َيْخُرُجوا ِمْنَها ِمْن َغمٍّ ُأِعيُدوا ِفيَها َوُذوُقوا َعَذاَب اْلَحِريِق 
 قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الترغيب والترهيب  رضي اهلل عنه حديث أبي هريرة)

 . أترونها حمراء كناركم هذه لهي أشد سوادا من القار :
 

 وقود النارفصٌل في : 
 

وقود النار : 

 
َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َنارًا َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجااَرُة َعَلْيَهاا   : )قال تعالى

 {6:التحريم}( داٌد الَّ َيْعُصوَن اللََّه َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَماُروَن َمالِئَكٌ  ِغالٌظ ِش
َيا َأيَُّها الِذيَن آَمُنوا ِباهلِل َوَماَلِئَكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسِلِه ، اْعَمُلاوا ِبَطاَعاِ  اهلِل َتَعااَلى ، َواتَُّقاوا     

ِر والتَّْقَوى ، َوَعلُِّموُهْم َما َفَرَض اهلُل َعَليِهْم ، َوَما َنَهاُهْم َعْنُه َمْعَصَيَتُه ، َوأُمُروا َأْهَلُكْم ِبالّذْك
، َوأُمُروُهْم ِبَطاَعِ  اهلِل ِلُتنِقُذوُهْم َوَأْنُفَسُكْم ِمْن َناِر َجَهنََّم ، الِتي َيُكوُن َوُقوُدَها النَّااُس ِماَن   

َماَلِئَكٌ  ِغاَلٌظ َعَلى َأْهِل النَّاِر ، َأِشدَّاُءَ َعَليِهْم ، اَل ُيَخاِلُفوَن الَكَفَرِة ، َوالِحَجاَرُة ، َوَتُقوُم َعَليَها 
 .َربَُّهْم ِفي َأْمٍر ِبِه ، َوُيَباِدُروَن ِإَلى ِفْعِل َما َيْأُمُرُهْم ِبِه 

                                                 
 حسن(  106)عث والنشور للبيهقيالب - 11



 « َّارَهْدُي الَنبي الُمْخَتار في َوْصِف الَجنَِّة والن»      

َخاَف الَفْوت« » َمْن َأْيَقَن الَمْوت 184 

َها النَّاُس َواْلِحَجاَرُة ُأِعادَّْت  َفِإن لَّْم َتْفَعُلوْا َوَلن َتْفَعُلوْا َفاتَُّقوْا النَّاَر الَِّتي َوُقوُد}: وقال تعالى 
 {14:البقرة{ }ِلْلَكاِفِريَن

َفِإْن َلم َيْسَتِطيُعوا ُهْم ِوُشَرَكاؤُهْم َوُشَهداؤُهْم َأْن َيْأُتوا ِبُسوَرٍة ِمْن ِمْثِل َماا َأْناَزَل اهلُل َعَلاى    
َفْلَيْعَلُماوا َأنَّ َماا   ( َبدًا َمْهَما َطاَل الزََّمُن َوُهْم َلْن َيْسَتِطيُعوا ذِلَ  َأ) ُمَحمٍَّد ِمَن الُقرآِن الَكِريِم 

ِه ، َجاَءُهْم ِبِه ُمَحمٌَّد ُهَو ِمْن َوحِي الُمَكاِبِريَن الُمعاِنِديَن الُمَكذِّبيَن ِبالَحقِّ ، َوِفيما ُيَبلُِّغُه َعْن َربِّ
قِّ ، َوَعَليِهْم َأْن َيْخَشْوا َعاَذاَب اهلِل َوَنااَرُه   َوَيُكوُنوَن ُهُم الُمَكاِبِريَن الُمَعاِنِديَن الُمَكذِّبيَن ِبالَح

ِمَن الَوُقوِد الِذي َتْشَتِعُل ِبِه ، َوِهاَي  . . . الِتي َيُكوُن النَّاُس َوَما َيْعُبُدوَن ِمْن َأْصَناٍم َوِحَجاَرٍة 
 .ُمَعدٌَّة ِلَتْعِذيِب الَكاِفِريَن الَجاِحِديَن الُمَعاِنِديَن 

 .ي هذا من التهويل إذ أنَّ هذه النار توقد بنفس ما يراد إحراقه بهاوال يخفى ما ف
ِهَي ِحَجاَرة ِمْن ِكْبِريت َخَلَقَهاا  : َقاَل { َوُقودَها النَّاس َواْلِحَجاَرة } : فَعْن َعْبد اللَّه ِفي َقْوله 

وَعْن اْبن َمْساُعود ِفاي   .ِلْلَكاِفِريَن اللَّه َيْوم َخَلَق السََّمَوات َواْلَأْرض ِفي السََّماء الدُّْنَيا ُيِعّدَها
 .ِحَجاَرة اْلِكْبِريت َجَعَلَها اللَّه َكَما َشاَء : َقاَل { َوُقودَها النَّاس َواْلِحَجاَرة } : َقْوله 

} :   َوَعْن َناس ِمْن َأْصاَحاب النَِّباّي   ، َعْن اْبن َمْسُعود ، َوَعْن ُمرَّة ، وَعْن اْبن َعبَّاس 
َأمَّا اْلِحَجاَرة َفِهَي ِحَجاَرة ِفي النَّار ِماْن ِكْبِريات   { لنَّار الَِّتي َوُقودَها النَّاس َواْلِحَجاَرة اتَُّقوا ا

 َأْسَود ُيَعذَُّبوَن ِبِه َمَع النَّار 
د ِفي ِحَجاَرة ِمْن ِكْبِريت َأْسَو: َقاَل { َوُقودَها النَّاس َواْلِحَجاَرة } : وَعْن اْبن ُجَرْيٍج ِفي َقْوله 

 13.النَّار 
وخّصت بذل  ألنهاا   -عن ابن مسعود والفرَّاء -هي حجارة الكبريت األسود: قال القرطبي

ناتن  ، سرعا  االتقاااااد: تزيد على جميع األحجاار بخمسا  أنواعٍ من العاااذاب
 .14"قوة حرِّها إذا َحِميت، شدة االلتصاق باألبدان، كثرة الدخان، الرائح 

 
 وزمهريرها  جهنم رشدة حفصٌل في: 
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وزمهريرها  جهنم شدة حر: 

 
: التوبا  ( ]َوَقاُلوْا اَل َتنِفُروْا ِفي اْلَحّر ُقْل َناُر َجَهّنَم َأَشّد َحّرًا ّلْو َكاُنوا َيْفَقُهاونَ : )قال تعالى

81 ] 
اَل : ِبيطاًا ِلَعاَزاِئِم اْلُماْؤِمِنيَن    َوَقاَل َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض ، ِإْغَراًء َلُهْم ِبالثََّباِت َعَلى الُمْنَكاِر ، َوَتثْ 

ِإنَّ َنااَر َجَهانََّم الَِّتاي    : ِبَأْن َيُقوَل َلُهاْم    َفَأَمَر اهلُل َنِبيَُّه . َتْخُرُجوا ِإَلى الِجَهاِد ِفي الَحرِّ 
َوَلْو َأنَُّهْم َكاُنوا ُيْدِرُكوَن  .َسَيِصيُروَن ِإَلْيَها ، ِهَي َأَشدُّ َحّرًا ِمْن َقْيِظ الصَّْحَراِء الِذي َفرُّوا ِمْنُه 

 .َوَيْعِقُلوَن َلَما َخاَلُفوا َوَقَعُدوا ، َوَلَما َفِرُحوا ِبُقُعوِدِهْم 
َجَلْسَنا ِإَلى َكْعاِب اأَلْحَبااِر ِفاي    : وعن َيْحَيى ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َحاِطٍب ، َعْن َأِبيِه ، َقاَل 

َوْيُح  َيا َكْعُب ، : ، َفَجاَء ُعَمُر ، َفَجَلَس ِفي َناِحَيِ  اْلَقْوِم ، َفَناَداُه ، َفَقاَل اْلَمْسِجِد َوُهَو ُيَحدُِّث 
َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه ، ِإنَّ النَّاَر َلُتَقرَُّب َيْوَم اْلِقَياَمِ  ، َلَها َزِفيٌر َوَشِهيٌق ، َحتَّاى  : ُخوِّْفَنا ، َفَقاَل 
َبْت ، َزَفَرْت َزْفَرًة َما َخَلَق اللَُّه ِمْن َنِبيٍّ ، َواَل ِصدِّيٍق ، َواَل َشِهيٍد ، ِإالَّ َوَجَثاا  ِإَذا ُأْدِنَيْت َوُقرِّ

اللَُّهمَّ اَل ُأَكلُِّفا  اْلَياْوَم ِإالَّ   : ِلُرْكَبَتْيِه َساِقًطا ، َحتَّى َيُقوَل ُكلُّ َنِبيٍّ ، َوُكلُّ ِصدِّيٍق ، َوُكلُّ َشِهيٍد 
َواهلِل : َلْو َكاَن َلَ  َياْبَن اْلَخطَّاِب َعَمُل َسْبِعيَن َنِبيًّا ، َلَظَنْنت َأْن اَل َتْنُجَو ، َقاَل ُعَمُر َنْفِسي ، َو

 11.ِإنَّ اأَلْمَر َلَشِديٌد
وِّْفَنا َيا َكْعُب َخ: " َقاَل ِلي ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َرِضَي اللَُّه َعْنُه َيْوًما َوَأَنا ِعْنَدُه : وعن كعب قال 

َقااَل  " ؟   َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن ، َأَوَلْيَس ِفيُكْم ِكَتاُب اللَِّه َوِحْكَمُ  َرُسوِل اللَِّه : " َفُقْلُت : َقاَل " 
اَفْيَت َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن اْعَمْل َعَمَل َرُجٍل َلْو َو: " ُقْلُت : َقاَل " َبَلى ، َوَلِكْن َيا َكْعُب َخوِّْفَنا : " 

: َفَأْطَرَق ُعَمُر َوَأْنَكَس َوَنكََّس َقاَل : َقاَل " اْلِقَياَمَ  ِبَعَمِل َسْبِعيَن َنِبيًّا َلاْزَدَرْأَت َعَمَلَ  ِممَّا َتَرى 
ْن َجَهنََّم َقْدُر َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن ، َلْو ُفِتَح ِم: " ُقْلُت : َقاَل " ِزْدَنا َيا َكْعُب ِزْدَنا : " ُثمَّ َأَفاَق َقاَل 

َفَأْطَرَق ُعَماُر  : َقاَل " ِمْنَخِر َثْوٍر ِباْلَمْشِرِق َوَرُجٌل ِباْلَمْغِرِب َلَغَلا ِدَماُغُه َحتَّى َيِسيَل ِمْن َحرَِّها 
ِنيَن ِإنَّ َجَهانََّم  َيا َأِميَر اْلُماْؤمِ : " ُقْلُت : َقاَل " ِزْدَنا َيا َكْعُب : " ُثمَّ َأَفاَق ، َفَقاَل : َوُنكَِّس َقاَل 

: " َقااَل  " َلَتْزُفُر َيْوَم اْلِقَياَمِ  َزْفَرًة َما َبِقَي َمَلٌ  ُمَقرٌَّب َوَلا َنِبيٌّ ُمْصَطًفى ِإلَّا َعَلاى ُرْكَبَتْياِه   
َياا َأِمياَر   : "  ُقْلاتُ : ُعَمُر َقاَل : َقاَل " َربِّ َنْفِسي َنْفِسي َلا َأْسَأُلَ  اْلَيْوَم ِإلَّا َنْفِسي : َوَيُقوُل 
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َقْوُل اللَّاِه  : " ُقْلُت : َقاَل " َكْيَف ؟ : " َقاَل " اْلُمْؤِمِنيَن ، َأَوَلْيَس َتِجُدوَن َهَذا ِفي ِكَتاِب اللَِّه ؟ 
 16" ُسْبَحاَنُه 

 .وقتا طويال   :مليا 
 .سقط وهوى بسرع : خر 

 .الجلوس على الركبتين  :الجثو 
 . سكت فلم يتكلمأمال رأسه إلى صدره و: أطرق 

اشتكت النار  :قال   أن النبي ( الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث ) 
إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشاتاء ونفاس فاي    

 .الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير
ناركم جازء  :قال   أن النبي ( الثابت في الصحيحين ه هريرة رضي اهلل عن يأبحديث  )

فضلت علايهن  : )يا رسول اهلل، إن كانت لكافي ، قال: قيل.  من سبعين جزءا من نار جهنم
 .بتسع  وستين جزءا، كلهن مثل حرها

 :رحمه اهلل في الفتح  قال الحافظ ابن حجر ]*[
من سبعين جزءا في رواي  ألحماد  زاد مسلم في روايته جزء واحد قوله :  ( ناركم جزء) 

زاد  ، من مائ  جزء والجمع بأن المراد المبالغ  في الكثرة ال العدد الخاص أو الحكم للزائد
الترمذي من حديث أبي سعيد لكل جزء منها حرها قوله أن كانت لكافي  أن هي المخفف  من 

ليهن كذا هنا والمعناى  الثقيل  أي أن نار الدنيا كانت مجزئ  لتعذيب العصاة قوله فضلت ع
على نيران الدنيا وفي رواي  مسلم فضلت عليها أي على النار قال الطيبي ما محصله إنماا  
أعاد صلى اهلل عليه وسلم حكاي  تفضيل نار جهنم على نار الدنيا إشارة إلاى المناع مان    

يصادر  دعوى األجزاء أي ال بد من الزيادة ليتميز ما يصدر من الخالق من العذاب على ما 
من خلقه قوله مثل حرها زاد أحمد وابن حبان من وجه آخر عن أباي هريارة وضاربت    
بالبحر مرتين ولوال ذل  ما انتفع بها أحد ونحوه للحاكم وابن ماج  عن أنس وزادا فإنهاا  
لتدعو اهلل أن ال يعيدها فيها وفي الجامع البن عيين  عن بن عباس رضي اهلل عنهما هاذه  

 .أها لبحر سبع مرات ولوال ذل  ما انتفع بها أحدالنار ضربت بماء ا
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 النار هذه: قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث  )
 . جهنم من جزء مائ  من جزء

 قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الترغيب والترهيب  رضي اهلل عنه حديث أبي هريرة)

 . ذه لهي أشد سوادا من القارأترونها حمراء كناركم ه :
 قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الترغيب والترهيب  رضي اهلل عنه حديث أبي هريرة)

فتنفس فأصاابهم  لو كان في هذا المسجد مائ  ألف أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار  :
 . فيه ومن المسجد الحترق نفسه
]*[األحبار أنه قال كعب التخويف من النار عن  رحمه اهلل تعالى في كتابه رجبابن  أورد

لعمر بن الخطاب لو فتح من جهنم قدر منخر ثور بالمشرق ورجل بالمغرب لغلاى دماغاه   
 .حتى يسيل من حره 

رحمه اهلل تعالى أيضًا وقال :  
 .لو أن أهل النار كانوا في نار الدنيا لقالوا فيها :  قال عبد المل  بن عمير

أحمد أخبرت عن سيار عن ابن المعزى وكان من خيار الناس قال بلغناي  وقال عبد اهلل بن 
 .أن رجال لو خرج منها إلى نار الدنيا لنام فيها ألفي سن  

 
 زمهرير جهنم: 

 
 .إن زمهرير جهنم بيت يتميز فيه الكافر من برده يعني يتقطع ويتمزع 

]*[ي النار لزمهريرا ولام  من طريق األعمش عن مجاهد قال إن ف وروى ابن أبي الدنيا
يغلون فيه فيهربون منها إلى ذل  الزمهرير فإذا وقعوا فيه حطم عظاامهم حتاى يسامع    

 .نقيض 
]*[مجاهاد قاال   التخويف مان الناار عان    رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد

 .الزمهرير الذي ال يستطيعون أن يذوقوه من برده 
]*[ابان عبااس قاال    التخويف من النار عن كتابه  رحمه اهلل تعالى في رجبابن  أورد

 .يستغيث أهل النار من الحر فيغاثون بريح باردة يصدع العظام بردها فيسألون الحر 
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 ]*[عباد الملا  بان    التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد
فيخارجهم فيقاتلهم   عمير قال بلغني أن أهل النار يسألون خازنها أن يخرجهم إلى جانبها 

 .البرد والزمهرير حتى يرجعوا إليها فيدخلوها مما وجدوا من البرد 
]*[أن كعبا قال إن في جهنم بردا هو الزمهريار   وروى أبو نعيم باسناده عن ابن عباس

 .يسقط اللحم حتى يستغيثوا بحر جهم 
 

 ذكر سجر جهنم وتسعيرهافصٌل في : 
 
ذكر سجر جهنم وتسعيرها : 

 
  أن النباي   (الثابت في صحيحي أبي داود والترماذي  رضي اهلل عنه ديث أبي هريرةح)

 أعددت ما وإلى إليها انظر فقال الجن  إلى جبريل أرسل والنار الجن  اهلل خلق لما قال : قال
 فوعزت  قال إليه فرجع قال فيها ألهلها اهلل أعد ما وإلى إليها ونظر فجاءها قال فيها ألهلها

  أعددت ما إلى فانظر إليها ارجع فقال بالمكاره فحفت بها فأمر دخلها إال أحد بها يسمع ال
 أن خفت لقد وعزت  فقال إليه فرجع بالمكاره حفت قد هي فإذا إليها فرجع قال فيها ألهلها

 يركاب  هي فإذا فيها ألهلها أعددت ما وإلى إليها فانظر النار إلى اذهب قال أحد يدخلها ال
 بالشاهوات  فحفت بها فأمر فيدخلها أحد بها يسمع ال وعزت  فقال إليه فرجع بعضا بعضها
 . دخلها إال أحد منها ينجو ال أن خشيت لقد وعزت  فقال إليها فرجع إليها ارجع فقال
 

 تسجر جهنم كل يوم نصف النهارفصٌل في : 
 
 تسجر جهنم كل يوم نصف النهار:  
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بعين البصيرة وأْمِعِن النظار    ديث اآلتياحمل في األوتأ، كل يوم نصف النهار  جهنم تسجر
غارر  من  ا  بما فيهموِقعًا عسى اهلل أن ينفع  سمع  مسمعا وفي قلبمن فيها واجعل لها 

 .  ، ودرر الفرائد الفوائد
 لَِّص :قال   أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم رضي اهلل عنه عمرو بن عبس  حديث  ) 

عن الصالة حتى تطلع الشمس وترتفع فإنها تطلع بين قرني شيطان صالة الصبح ثم أقصر 
ثم صل فإن الصالة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصار  . وحينئذ يسجد لها الكفار 

فإن الصالة مشاهودة محضاورة    لَِّصفإذا أقبل الفئ َففإنه حينئذ تسجر جهنم عن الصالة 
ب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصالة حتى تغر

 . وحينئذ يسجد لها الكفار
 : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه  المعطل بن صفوانحديث  ) 
 فإذا الشيطان قرني بين تطلع فإنها الشمس تطلع حتى الصالة عن فأمس  الصبح صليت إذا

 تل  فإن فأمس  الرمح مثل رأس  على عتدلت حتى متقبل  محضورة الصالة فإن فصل طلعت
 األيمن حاجب  على الشمس ترتفع حتى أبوابها فيها تفتح و جهنم فيها تسجر التي الساع 

 دع ثام  العصر تصلي حتى متقبل  محضورة الصالة فإن فصل األيمن حاجب  عن زالت فإذا
  . الشمس تغيب حتى الصالة

إن شادة  : قال  أن النبي  ( في  الصحيحين  حديث أبي هريرة  رضي اهلل عنه  الثابت)
 . الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصالة 

 
تسجر جهنم بخطايا بني آدم  فصٌل في: 

 
 تسجر جهنم بخطايا بني آدم: 

 
]*[قتادة يسعرها غضب التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد

آدم خرجه ابن أبي حاتم وهذا يقتضي أن تسعير جهنم حيث ساعرت إنماا   اهلل وخطايا بني 
سعرت بخطايا بني آدم التي تقتضي غضب اهلل عليهم فتزداد جهنم حينئذ تلهباا وتساعرا   
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يكون وهذا كما أن بناء دور الجن  غرس األشجار يحصل بأعمال بني آدم الصاالح  مان   
يرهن يتزايد بتحسين األعمال الصاالح   الذكر وغيره وكذل  حسن ما فيها من الزوجات وغ

فكذل  جهنم تسعر وتزداد آالت العذاب فيها بكثرة ذنوب بني آدم وخطاياهم وغضب الارب  
تعالى عليهم نعوذ باهلل من غضب اهلل ومن النار وما قرب إليها من قول وعمل بمنه وكرمه 

. 
 َوِإَذا اْلَجّنُ  ُأْزِلَفْت*  ُم ُسّعَرْتَوِإَذا اْلَجِحي: )قال تعالى: أيضا يوم القيام  جهنم وتسجر  *

وقرئ سعرت وسعرت بالتشديد والتخفيف [  14 - 11التكوير ] ( َعِلَمْت َنْفٌس ّمآ َأْحَضَرْت
قال الزجاج المعنى واحد إال أن معنى المشدد أوقدت مرة بعد مرة قال قتاادة وإذا الجحايم   

  .سعرت أوقدت وقال السدي أحميت 
 

 (تسجر جهنم على أهلها بعد دخولهم إليها)فصٌل في : 
 
 جهنم على أهلها بعد دخولهم إليهاتسجر : 

 
َوَمن َيْهِد الّلُه َفُهَو اْلُمْهَتِد َوَمن ُيْضِلْل َفَلن َتِجَد َلُهْم َأْوِلَيآَء ِمن ُدوِنِه َوَنْحُشاُرُهْم  : )قال تعالى

( ُبْكمًا َوُصّمًا ّمْأَواُهْم َجَهّنُم ُكّلَما َخَباْت ِزْدَنااُهْم َساِعيرًا    َيْوَم اْلِقَياَمِ  َعَلَى ُوُجوِهِهْم ُعْميًا َو
 [ 00: اإلسراء]

]*[ كلما طفئت أوقدت وقال ابن عباس خبت سكنت  :رضي اهلل عنهما قال ابن عباس. 
]*[  خبت النار إذا سكن لهبها فاللهب يسكن والجمر يعمل وقال غياره  : وقال ابن قتيب

ن تأكلهم فإذا صاروا فحما ولم تجد النار شيئا تأكله أعيد خلقهم خلقاا جديادا   من المفسري
 .فتعود ألكلهم 

 .أي نارا تتسعر وتتلهب  ( :ِزْدَناُهْم َسِعيرًا)وقوله 
 

 وزفيرها النار  ذكر تغيظفصٌل في: 
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وزفيرها النار  ذكر تغيظ: 

 
( اَل َيْسَمُعوَن َحِسَيَسَها*  ُحْسَنَى ُأْوَلَاِئَ  َعْنَها ُمْبَعُدوَنِإّن اّلِذيَن َسَبَقْت َلُهْم ّمّنا اْل: )قال تعالى

 [  101،  101األنبياء ] 
]*[وهب بن منبه قاال  التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد

إذا سيرت الجبال فسمعت حسيس النار وتغيظها وزفيرها وشهيقها صارخت الجباال كماا    
 .نساء ثم يرجع أوائلها على أواخرها يدق بعضها بعضا تصر  ال

ِإَذا َرَأْتُهْم ّمن ّمَكاٍن َبِعياٍد َساِمُعوْا َلَهاا     * َوَأْعَتْدَنا ِلَمن َكّذَب ِبالّساَعِ  َسِعيرًا: )قال تعالى و
 [  11،  11الفرقان ] ( َتَغّيظًا َوَزِفيرًا

ِإَذآ ُأْلُقوْا ِفيَها َسِمُعوْا َلَهاا   * َعَذاُب َجَهّنَم َوِبْئَس اْلَمِصيُر َوِلّلِذيَن َكَفُروْا ِبَرّبِهْم: )قال تعالى و
 [  8 - 6المل  ] ( َتَكاُد َتَمّيُز ِمَن الَغْيِظ*  َشِهيقًا َوِهَي َتُفوُر

الصوت الذي يخرج من الجوف بشدة كصوت الحمار قال الربياع بان أناس    :  والشهيق
 .الشهيق في الصدر 

]*[ابن عباس قاال إن  التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  جبرابن  أورد
العبد ليجر إلى النار فتشهق إليه شهق  البغل  إلى الشفير ثم تزفر زفرة ال يبقاى أحاد إال   

 .خاف 
]*[الضحا  قاال إن  التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  وأورد

يبقى مل  مقرب وال نبي مرسل إال خر ساجدا يقول رب نفساي   لجهنم زفرة يوم القيام  ال
 .نفسي 
]*[عبيد بن عمير قاال  التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد

تزفر جهنم زفرة ال يبقى مل  وال نبي إال وقع لركبتيه ترعد فرائصه يقول رب نفسي نفسي 
. 

]*[عبد الارحمن بان   التخويف من النار عن في كتابه رحمه اهلل تعالى  رجبابن  أورد
قال عمر رضي اهلل عنه لكعب خوفنا قال والذي نفسي بيده إن الناار لتقارب   : حاطب قال 

يوم القيام  لها زفير وشهيق حتى إذا دنت وقربت زفرت زفرة ما خلق اهلل مان نباي وال   
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هيد اللهام ال أكلفا    شهيد إال وجب لركبتيه ساقطا حتى يقول كل نبي وكل صديق وكل ش
اليوم إال نفسي ولو كان ل  يا ابن الخطاب عمل سبعين نبيا لظننت أن ال تنجو قاال عمار   

 .واهلل إن األمر لشديد 
]*[مطرف بن الشاخير  التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد

ؤمنين إن جهنم لتزفر يوم عن كعب قال كنت عند عمر فقال يا كعب خوفنا فقلت يا أمير الم
القيام  زفرة ال يبقي مل  مقرب وال نبي مرسل إال خر ساجدا على ركبتيه حتى إن ابراهيم 
خليله عليه السالم ليخر جاثيا ويقول نفسي نفسي ال أسأل  اليوم إال نفسي قال فأطرق عمر 

قال عمر كياف   المؤمنين أو لستم تجدون هذا في كتاب اهلل عز وجل أميرمليا قال قلت يا 
َيْوَم َتْأِتي ُكّل َنْفٍس ُتَجاِدُل َعن ّنْفِسَها َوُتَوّفَى ُكّل َنْفٍس )قلت يقول اهلل عز وجل في هذه اآلي  

  [111: النحل( ]ّما َعِمَلْت َوُهْم اَل ُيْظَلُموَن
 .قال تغلي بهم كما يغلي القدر  (َوِهَي َتُفوُر)في قوله  وقال مجاهد

 .تفرق وعنه قال يكاد يفارق بعضها بعضا وتتفطر  (َتَمّيُز: ) وقال ابن عباس
وعن الضحا  تميز تفطر وقال ابن زيد التميز التفرق من شدة الغيظ على أهل معاصي اهلل 

 .عز وجل غضبا له عز وجل وانتقاما له 
]*[يقول في موعظته إذا وصف الخائفين كأن زفير النار في آذانهم  وكان سعيد الجرمي
. 

]*[في وصفهم إذا مروا بآي  فيها ذكر الجن  بكوا شوقا وإذا مروا  عن الحسن أنه قالو
 .بآي  فيها ذكر النار ضجوا صراخا كأن زفير جهنم عند أصول آذانهم 

]*[قال خرجنا مع ابن مسعود ومعنا الربيع بن خيثم  وروى ابن أبي الدنيا عن أبي وائل
آه عبد اهلل والنار تلتهب في جوف قرأ هذه اآلي  فأتينا على تنور على شاطئ الفرات فلما ر

َوَإَذآ ُأْلُقوْا ِمْنَها َمَكانًا َضاّيقًا ّمَقاّرِنيَن   *  ِإَذا َرَأْتُهْم ّمن ّمَكاٍن َبِعيٍد َسِمُعوْا َلَها َتَغّيظًا َوَزِفيرًا)
إلاى أهلاه    فصعق الربيع بن خثايم فاحتملنااه  [  11،  11الفرقان ] ( َدَعْوْا ُهَناِلَ  ُثُبورًا

فرابطه عبد اهلل حتى صلى الناس الظهر فلم يفق ثم رابطه إلى العصر فلم يفق ثم رابطاه  
 .إلى المغرب فأفاق فرجع عبد اهلل إلى أهله 
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 ذكر طعام أهل النار وشرابهم فصٌل في: 

 
 ذكر طعام أهل النار وشرابهم: 

 
 شراب أهل النار نار ،طعام أهل النار نار . 
 طعام أهل النارأواُل : 

 
( َكَغْلاِي اْلَحِمايمِ  *  َكاْلُمْهِل َيْغِلي ِفي اْلُبُطوِن*  َطَعاُم األِثيِم*  ِإّن َشَجَرَة الّزّقوِم: )قال تعالى

 [ 46: 43الدخان ]
 :رحمه اهلل في تفسيره قال اإلمام ابن كثير  ]*[

ِإنَّ َشاَجَرَة الزَّقُّاوِم   } : ائهالكافرين الجاحدين للق[ عباده]يقول تعالى مخبًرا عما يعذب به 
 {َطَعاُم األِثيِم 
وذكر غير واحد أنه أبو جهل، وال ش  في دخوله . في قوله وفعله، وهو الكافر: واألثيم أي

 .في هذه اآلي ، ولكن ليست خاص  به
 أن لاو  : قال  أن النبي  (ما الثابت في صحيح الجامع رضي اهلل عنه عباس ابنحديث  )

 تكاون  بمان  فكيف معايشهم الدنيا أهل على ألفسدت الدنيا دار في قطرت لزقوما من قطرة
 ؟ طعامه

           :قال اإلمام المناوي رحمه اهلل تعالى  في فيض القدير ]*[ 
 على النار أهل ويكره والريح الطعم كريه  مرة خبيث  شجرة  (  الزقوم من قطرة أن لو  )

   تناولها
 قاال   (  طعامه تكون بمن فكيف معايشهم الدنيا أهل على ألفسدت الدنيا دار في قطرت  )
آل ( ]َيَأّيَها اّلِذيَن آَمُنوْا اّتُقوْا الّلَه َحّق ُتَقاِتِه َواَل َتُماوُتّن ِإاّل َوَأْناُتْم ّمْساِلُمونَ   ) قرأ حين  : 

 العاذاب  مان  بهام  ماا  يعدل حتى الجوع عليهم يلقى  :  الدرداء أبو قال [101: عمران
 أشابهه  وماا  الحاديث  بهذا والقصد  ،  أليم وعذاب غص  ذي بطعام فيغاثون فيستغيثون
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 فاإن  ودياارهم  الشقاء أهل وأحوال اآلخرة أحوال استحضار القلوب أدوي  أن على التنبيه
 حالا   كل في وله إال أحد من وما الشهوات وقضاء الدنيا لذائذ في بالتفكر مشفول  النفس
 مشاغول  فهو لشهوته مسخرًا عقله فصار واستزقته عليه لطتس شهوة أنفاسه من ونفس
 تقاول  أن ذل  فعالج الشهوة قضاء مباشرة أو الحيل  طلب في لذته وصارت حيلته بتدبير
 ثام  الموقاف  أهوال من بعده وما الموت في الفكر من االحتراز في غباوت  أشد ما لقلب 
 تصبر كيف ويقول الحديث هذا مثل فكرة على يورد فيها وشرابهم أهلها وطعام جهنم عذاب
  .أها  الدنيا آالم أدنى على الصبر عن عاجز وأنت وقع إذا مقاساته على
]*[ التبصرة تعليقًا على هذا الحديث رحمه اهلل تعالى في كتابه  الجوزيقال ابن: 

كلما عطشوا ،ال يقدر الواصف أن يصف ما قد لقوا ، أسفًا ألهل النار قد هلكوا وشقوا 
قطعوا واهلل بالعذاب ،وهذا جزاؤهم إذ خرجوا عن الطاع  وفسقوا ،ء بالحميم فسقوا جي

فلو رأيتهم قد كبلوا في السالسل وأوثقوا ،وأفرد كل منهم عن فريقه وفرقوا  ،ومزقوا
وندموا ،وتمنوا أن لم يكونوا وتأسفوا كيف خلقوا  ،واشتد زفيرهم وتضرع أسيرهم وقلقوا،

 أها  .فال اعتذارهم يسمع وال بكاؤهم ينفع وال أعتقوا ،قد صدقواإذا أعرضوا عن النصح و
حتى تمتلئ منها بطونهم فتغلي في بطاونهم كماا    وقد دل القرآن على أنهم يأكلون منها

يغلي الحميم وهو الماء الذي قد انتهى حره ثم بعد أكلهم منها يشربون عليه مان الحمايم   
 .شرب الهيم 

]*[الهيم االبل العطاش :عنهما  رضي اهلل قال ابن عباس. 
]*[حتى تموت فكاذل  أهال جهانم ال     أبدًا ىَوْرفال ُت اإلبلهو داء يأخذ   :قال السدي و

 .يروون من الحميم أبدا 
]*[سعيد بن جبير قاال  التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد

بشجرة الزقاوم فاأكلوا منهاا فانسالخت     إذا جاع أهل النار استغاثوا من الجوع فأغيثوا 
وجوههم فإذا أكلاوا منهاا ألقاي     لوَدعليهم يعرفهم لعرف ُج رََّم وجوههم حتى لو أن مارًا

عليه العطش فاستغاثوا من العطش فأغيثوا بماء كالمهل والمهل الذي قد انتهى حره فاإذا  
ن بمقاامع مان   أدنوه من أفواههم أنضج حره الوجوه فيصهر به ما في بطونهم ويضربو
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حديد فيسقط كل عضو على حياله يدعون بالثبور وقوله تعالى ثم إن مرجعهم إللى الجحيم 
 .مأي بعد أكل الزقو[  86الصافات ] 
]*[سمعت الحسن تال هذه اآلي  إن شجرة الزقاوم طعاام األثايم     قال سالم بن مسكين

 .ليها جهنم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم قال إنها هنا  قد حميت ع
ِإّنَهاا َشاَجَرٌة   *  ِإّنا َجَعْلَناَها ِفْتَنً  ّللّظاِلِميَن*  َأَذِلَ  َخْيٌر ّنُزاًل َأْم َشَجَرُة الّزّقوِم: )قال تعالى و

ِمْنَها َفِإّنُهْم اَلِكُلوَن ِمْنَها َفَماِلُئوَن *  َطْلُعَها َكَأّنُه ُرُءوُس الّشَياِطيِن*  َتْخُرُج ِفَي َأْصِل اْلَجِحيِم
 61الصافات ] ( ُثّم ِإّن َمْرِجَعُهْم إِلَلى اْلَجِحيِم*  ُثّم ِإّن َلُهْم َعَلْيَها َلَشْوبًا ِمْن َحِميٍم*  اْلُبُطوَن

- 68  ] 
]*[ [ 63الصافات ] في قوله فتن  للظالمين  : قتادة قال 
نار شجرة والناار  قال زادتهم تكذيبا حين أخبرهم أن في النار شجرة قال يخبرهم أن في ال 

 .تحرق الشجر فأخبرهم أن غذاءها من النار 
َفَمااِلُئوَن  *  اَلِكُلوَن ِمن َشَجٍر ّمن َزّقاومٍ *  ُثّم ِإّنُكْم َأّيَها الّضآّلوَن اْلُمَكّذُبوَن: )قال تعالى و

َهاَاَذا ُناُزُلُهْم َياْوَم    *  ِمَفَشاِرُبوَن ُشْرَب اْلِهي*  َفَشاِرُبوَن َعَلْيِه ِمَن اْلَحِميِم*  ِمْنَها اْلُبُطوَن
 [16: 11الواقع  ( ]الّديِن

َوَما َجَعْلَنا الّرؤَيا اّلِتي َأَرْيَناَ  ِإاّل ِفْتَنً  ّللّناِس َوالّشَجَرَة اْلَمْلُعوَنَ  ِفاي الُقاْرآِن   : )قال تعالى و
  [60:  اإلسراء( ]َوُنَخّوُفُهْم َفَما َيِزيُدُهْم ِإاّل ُطْغَيانًا َكِبيرًا

  [13 ،11المزمل ( ]َوَطَعامًا َذا ُغّصٍ  َوَعَذابًا َأِليمًا*  ِإّن َلَدْيَنآ َأنَكااًل َوَجِحيمًا: )قال تعالى
]*[(َوَطَعامًا َذا ُغّصٍ )في قوله رضي اهلل عنهما  قال ابن عباس 
 .شو  يأخذ بالحلق ال يدخل وال يخرج : قال 
 [ 0 ،6الغاشي  ( ]اّل ُيْسِمُن َواَل ُيْغِني ِمن ُجوٍع*  ِمن َضِريٍع ّلْيَس َلُهْم َطَعاٌم ِإاّل: )قال تعالىو

]*[(ّلْيَس َلُهْم َطَعاٌم ِإاّل ِمن َضِريٍع)في قوله رضي اهلل عنهما  قال ابن عباس 
 .شجر في جهنم : قال 

 .الضريع الشبرق اليابس : وقال مجاهد
اّل َيْأُكُلاُه ِإاّل  *  َواَل َطَعااٌم ِإاّل ِماْن ِغْساِلينٍ   *  يٌمَفَلْيَس َلُه اْلَيْوَم َها ُهَنا َحِما : )قال تعالى
 [  30 - 31الحاق  ] ( اْلَخاِطُئوَن
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]*[من غسلين قال هو صديد أهل النار:رضي اهلل عنهما  قال ابن عباس. 
أهل النار شراُب ثانيًا : 

 
 :ذكرناها من شرابهم وقد ذكرها اهلل في كتابه  فهذه أربع  أنواع

(لنوع األولا)  الحميم. 
 ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 [ 11: محمد( ]َوُسُقوْا َمآًء َحِميمًا َفَقّطَع َأْمَعآَءُهْم: )قال تعالى
 [ 18 ،10ص ( ]َوآَخُر ِمن َشْكِلِه َأْزَواٌج*  َهَاَذا َفْلَيُذوُقوُه َحِميٌم َوَغّساٌق: )قال تعالى و

 :هلل في تفسيره رحمه اقال اإلمام ابن كثير  ]*[
قطع ماا  : أي{ َفَقطََّع َأْمَعاَءُهْم } . حارا شديد الحر، ال يستطاع: أي{ َوُسُقوا َماًء َحِميًما } 

 .في بطونهم من األمعاء واألحشاء، عياذا باهلل من ذل 
]*[الحميم الحار الذي يحرق :رضي اهلل عنهما  قال ابن عباس. 
]*[الحميم الذي قد انتهى حره  :تعالى  رحمهما اهلل وقال الحسن والسدي. 
]*[  يسقى من حميم يغلي يوم خلق اهلل السموات واألرض إلاى  :رحمه اهلل وقال الضحا

 .يوم يسقونه ويصب على رؤوسهم 
]*[دموع أعينهم في النار يجتمع في حياض الناار   الحميم: وقال ابن وهب عن ابن زيد

 . فيسقونه
  [44:  الرحمن( ]ْيَنَها َوَبْيَن َحِميٍم آٍنَيُطوُفوَن َب: )قال تعالى و

]*[الذي قد انتهى غليه (َحِميٍم آٍن) :رضي اهلل عنهما  قال ابن عباس. 
 [ 1: الغاشي ( ]ُتْسَقَى ِمْن َعْيٍن آِنَيٍ : )قال تعالىو

]*[ قد بلغ حرها وحان شربها : رحمه اهلل تعالى قال مجاهد. 
]*[إذا انتهاى حاره حتاى ال     يءكانت العرب تقول للش: ى رحمه اهلل تعال قال الحسنو

فقال اهلل عز وجل من عين آني  يقول قد أوقد اهلل عليهاا  ،أحر منه قد آن حره  يءيكون ش
 .جهنم منذ خلقت وآن حرها وعنه قال إن طبخها منذ خلق السموات واألرض

]*[ انتهى حرها فليس بعده حر : رحمه اهلل تعالى وقال السدي. 
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(نوع الثانيال)  الغساق. 
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

]*[الغساق ما يسيل من بين جلد الكافر ولحمه وعنه  :رضي اهلل عنهما  قال ابن عباس
اّل َيُذوُقوَن ِفيَها : )تعالى قولهقال الغساق الزمهرير البارد الذي يحرق من برده ويدل عليه 

فاستثنى من البارد الغسااق ومان     [11 ،14النبأ ( ]يمًا َوَغّساقًاِإاّل َحِم*  َبْردًا َواَل َشَرابًا
 . الشراب الحميم

]*[لو أن قطرة منه ،  الغساق القيح الغليظ  :رضي اهلل عنهما قال عبد اهلل بن عمرو  و
 . تهرق في المغرب ألنتنت أهل المشرق ولو أهرقت في المشرق ألنتنت أهل المغرب

 ]*[غساق الذي ال يستطيعون أن يذوقوه من برده  :تعالى رحمه اهلل  قال مجاهد. 
]*[غساق عين في جهنم يسيل إليها حم  كل ذات حم  مان حيا  وعقارب     وقال كعب

وغير ذل  فيستنقع فيؤتى باآلدمي فيغمس فيها غمس  واحدة فيخرج وقد سقط جلده ولحمه 
 .جر الرجل ثوبه عن العظام ويتعلق جلده ولحمه في عقبيه وكعبيه ويجر لحمه كما ي

]*[ الغساق الذي يسيل من أعينهم من دموعهم يساقونه    :رحمه اهلل تعالى  السديقال
 .مع الحميم 

]*[لو أن دلوا من الغساق وضاع علاى األرض     :رحمه اهلل تعالى  وقال بالل بن سعد
 .وعنه قال لو أن قطرة منه وقعت على األرض ألنتن من فيها ، لمات من عليها 

(وع الثالثالن)  الصديد. 
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

إباراهيم  ( ]َيَتَجّرُعُه َواَل َيَكاُد ُيِسيُغُه*  ّمن َوَرآِئِه َجَهّنُم َوُيْسَقَى ِمن ّمآٍء َصِديٍد: )قال تعالى
16، 10] 
]*[[  16م اباراهي ] ( َوُيْسَقَى ِمن ّمآٍء َصِديٍد)في قوله تعالى رحمه اهلل تعالى  قال مجاهد

 .قال يعني القيح والدم 
]*[ رحمه اهلل تعالى  قتادةقال:  
 . قال ما يسيل من بين لحمه وجلده(  َوُيْسَقَى ِمن ّمآٍء َصِديٍد)
هل لكم بهذا يدان أم لكم على هذا صابر طاعا  اهلل    :قال ( َيَتَجّرُعُه َواَل َيَكاُد ُيِسيُغُه)قال و

 .سوله م يا قوم فأطيعوا اهلل وركأهون علي
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كل مسكر حارام  :قال   أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم رضي اهلل عنه  حديث جابر )
إن على اهلل عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طين  الخبال قالوا يا رساول  

 .اهلل وما طين  الخبال قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار
َماْن  »: قاال   أن النبي ( ثابت في صحيح الترمذي ما البُن ُعَمَر رضي اهلل عنهحديث ) 

َشِرَب اْلَخْمَر َلْم يقبل اهلل َلُه َصاَلة أْرَبِعيَن َصَباحًا، فإْن َتاَب َتاَب اهلل َعَلْيِه،  فإْن َعاَد َلْم َيْقَبْل 
 له صالة أربعاين  اهلل َلُه َصاَلًة َأْرَبِعيَن َصَباحًا، فإْن َتاَب تاَب اهلل َعَليِه فإن عاد لم يقبل اهلل

فإْن َعاَد الرابع  َلْم َيْقَبل اهلل َلُه َصاَلُة أْرَبِعيَن َصاَباحًا، فاإْن   . صبحًا فإن تاب تاب اهلل عليه
: ِقيَل يا أَبا َعْبِد الرحَمِن وَما َنْهُر اْلَخَباِل؟ قاالَ . َتاَب َلْم َيُتْب اهلل َعَلْيِه وسَقاُه ِمْن َنْهِر اْلَخَباِل

 .« ْن َصِديِد أْهِل الّناِرَنْهٌر ِم
 (النوع الرابع) الماء الذي كالمهل :  
َوِإن َيْسَتِغيُثوْا ُيَغاُثوْا ِبَمآٍء َكاْلُمْهِل َيْشِوي اْلوُجوَه ِباْئَس الّشاَراُب َوَساآَءْت    : )قال تعالىو

 [ 10: الكهف( ]ُمْرَتَفقًا
]*[غليظ كدردي الزيت  (ِبَمآٍء َكاْلُمْهِل) :رضي اهلل عنهما  قال ابن عباس. 
]*[عن بن عباس أسود كمهل الزيت وكذا قال سعيد بان جبيار    قال علي بن أبي طالب

 . وغيره
]*[مثل القيح والدم أسود كعكر الزيت  (ِبَمآٍء َكاْلُمْهِل)  :رحمه اهلل تعالى  قال مجاهد. 
 

 ذكر كسوة أهل النار ولباسهم فيها فصٌل في: 
 
ولباسهم فيها  ذكر كسوة أهل النار: 

 
 [ 10: الحج( ]َفاّلِذيَن َكَفُروْا ُقّطَعْت َلُهْم ِثَياٌب ّمن ّناِر: )قال تعالى

]*[أنه ابراهيم التيمي  التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد
 .إذا تال هذه اآلي  يقول سبحان من خلق من النار ثيابا كان 
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]*[ابان عبااس قاال    التخويف من النار عن مه اهلل تعالى في كتابه رح رجبابن  أورد
 .يقطع للكافر ثياب من نار حتى ذكر القباء والقميص والكم  

َوَتْغَشاَى   َسَراِبيُلُهم ّمن َقِطاَرانٍ *  َوَتَرى اْلُمْجِرِميَن َيْوَمِئٍذ ّمَقّرِنيَن ِفي األْصَفاِد: )قال تعالى
  [10: 40إبراهيم ( ]ُوُجوَهُهْم الّناُر

 :رحمه اهلل في تفسيره قال اإلمام ابن كثير  ]*[
ثيابهم التي يلبسونها عليهم من قطران، وهو الاذي  : أي {َسَراِبيُلُهْم ِمْن َقِطَراٍن } : وقوله

 .وهااو ألصااق شاايء بالنااار  . تطلااى، قالااه قتااادة : ُتهنااأ بااه اإلباال، أي 
القاف وتسكين الطاء، وبكسر القااف  ، بفتح القاف وكسر الطاء، وبفتح "َقِطران: "ويقال فيه

 .وتسكين الطاء، ومنه قول أبي النجم
 .َتْرمي به الّريح إلى َمْجراها ... كأّن ِقْطراًنا إَذا َتالَها 
" َسَرابيلهم من َقِطران: "النحاس المذاب، وربما قرأها: الَقطران هو :وكان ابن عباس يقول

مجاهد، وعكرم ، وسعيد بان ُجَبيار،    وكذا روي عن. من نحاس حار قد انتهى حره: أي
 .والحسن، وقتادة

{ َتْلَفُح ُوُجوَهُهُم النَّاُر َوُهاْم ِفيَهاا َكااِلُحوَن    } : كقوله{ َوَتْغَشى  ُوُجوَهُهُم النَّاُر } : وقوله
 .أها [104: المؤمنون]
 [ 41: األعراف( ]َلُهْم ّمن َجَهّنَم ِمَهاٌد َوِمن َفْوِقِهْم َغَواٍش: )قال تعالىو

]*[محمد بن كعب التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد 
 .[ الفراش والغواش اللحف : المهاد ] والضحا  والسدي وغيرهم 

 [ 8: اإلسراء( ]َوَجَعْلَنا َجَهّنَم ِلْلَكاِفِريَن َحِصيرًا: )قال تعالى
]*[الحسن فاي قولاه   ويف من النار عن التخرحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد
 .قال فراشا ومهادا ( َوَجَعْلَنا َجَهّنَم ِلْلَكاِفِريَن َحِصيرًا)

]*[الحسن أنه كاان إذا  التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد
ذكر أهل النار قال في وصفهم قد حذيت لهم نعال من نار وسرابيل من قطران وطعامهم من 

ار وشرابهم من نار وفرش من نار ولحف من نار ومساكن من نار في شر دار وأساوء  ن
 .وصهرا صهرا وحطما حطما  عذاب في األجساد أكال أكاًل
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]*[ عن وهب بن منبه قال أما أهل النار الذي هم أهلها فهام  بسنده  ابن أبي الدنياروى
لنار ويجلساون علاى الناار    في النار ال يهدؤون وال ينامون وال يموتون ويمشون على ا

ويشربون من صديد أهل النار ويأكلون من زقوم النار فرشهم ولحفهم نار وقمصاهم ناار   
وقطران وتغشى وجوههم النار وجميع أهل النار في سالسل بأيدي الخزن  أطرافها يجذبون 
مقبلين ومدبرين فيسيل صديدهم إلى حفر في النار فذل  شرابهم قال ثم بكى وهاب حتاى   

 .ط مغشيا عليه سق
]*[عطاء الخراسااني التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد 

ينادي أصحابه في السفر يا فالن ويا فالن قيام هذا الليل وصيام هذا النهار أيسار   أنه كان
 .من شراب الصديد ومقطعات الحديد ألواحا ثم ألواحا ثم ألواحا ثم يقبل على صالته 

]*[ابن عباس في قوله التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد
 .قال هو النحاس المذاب  ( َسَراِبيُلُهم ّمن َقِطَراٍن)

سامع  مسامعا   من بعين البصيرة وأْمِعِن النظر فيها واجعل لها   ديث اآلتياحوتأمل في األ
 .  ، ودرر الفرائد غرر الفوائدمن  ا  بما فيهموِقعًا عسى اهلل أن ينفع  وفي قلب

  :كما في الحديث اآلتي 

من أكل :قال  أن النبي ( الثابت في صحيح أبي داوود  المستورد رضي اهلل عنهحديث ) 
ومن كسي ثوبا برجال مسالم فاإن اهلل    برجل مسلم أكله فإن اهلل يطعمه مثلها من جهنم 

رياء فإن اهلل يقوم به مقام سمع  ورياء ومن قام برجل مقام سمع  و يكسوه مثله من جهنم
 . يوم القيام 

أربع في أمتي من أمر الجاهليا     :قال  أن النبي (  حديث أبي موسى في صحيح مسلم)
،  األحساب و الطعن في األنساب و االستسقاء باالنجوم والنياحا    بالفخر   : ال يتركوهن 

لقيام  وعليها سربال من قطران ودرع مان  النائح  إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم ا : وقال
   .جرب

 وإن الجاهلي  أمر من النياح   :قال  أن النبي (  ابن ماج حديث أبي موسى في صحيح )
  . النار لهب من ودرعا قطران من ثيابا لها اهلل قطع تتب ولم ماتت إذا النائح 
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 فراش أهل النار وغطاؤهمفصٌل في : 

 
اؤهمفراش أهل النار وغط : 

 
( َلُهم مِّن َجَهانََّم ِمَهااٌد َوِمان َفاْوِقِهْم َغاَواٍش َوَكاَذِلَ  َنْجاِزي الظَّااِلِمينَ        : )قال تعالى 

 .{41:األعراف}
) ، َوَلُهْم ِمْنَها َأْغِطَيٌ  ِماْن َفاْوِقِهْم ُتَغطِّايِهْم    ( ِمَهاٌد ) َوَلُهْم ِمْن َناِر َجَهنََّم ُفُرٌش ِمْن َتْحِتِهْم 

 .َوِبِمْثِل َهَذا الَجَزاِء َيْجِزي اهلُل الظَّاِلِميَن أَلْنُفِسِهْم ، الُمِضلِّيَن ِلْلنَّاِس ( .  َغَواٍش
 .والعياذ باهلل،ويلتحفون بألحفٍ  من النار، أنهم يفترشون النار:ومقصود اآلي 

 { 16:الزمر}( َلُهم مِّن َفْوِقِهْم ُظَلٌل مَِّن النَّاِر َوِمن َتْحِتِهْم ُظَلٌل: )وقال تعالى
ِإنَُّهْم َيُكوُناوَن ِفيَهاا ،   : َيِصُف اهلُل َتَعاَلى َحاَل َهُؤاَلِء الَخاِسِريَن َوُهْم ِفي َناِر َجَهنََّم ، َفَيُقوُل 

ِهْم َوِمْن َفْوِقِهْم َطَبَقاٌت ُمَتَراِكَمٌ  ِمَن النَّاِر َبْعُضَها َفْوَق َبْعٍض ، َوَكَأنََّها الظَُّلاُل ، َوِماْن َتْحاتِ   
ْيِه َطَبَقاٌت ِمْثُلَها ، َفَتْغُمُرُهْم النَّاُر ِمْن ُكلِّ َجاِنٍب ، َواهلُل َتَعاَلى َيُقصُّ َعَلى النَّاِس َما َسَيُكوُن َعَل

 َحاُل الُكفَّاِر َيْوَم الِقَياَمِ  ِلُيَخوَِّفُهْم ِمْن َأْهَواِل َذِلَ  الياوِم ، َفَيْزَدِجاَر الُعَقااَلُء َعاِن الُكْفارِ     
َوالَمَعاِصي ، َوَيْعَمُلوا ِبَطاَعِ  اهلِل ، َفَيا ِعَباَد اهلل اتَُّقوا َربَُّكْم َتَعاَلى ، َوَبااِلُغوا ِفاي الَخاْوِف    

 .والَحَذِر ، َواَل َتْرَتِكُبوا َما ُيْسِخُط َربَُّكْم َعَلْيُكْم 
فهي ( ظلٌل من النار)وحتى ال يتوهم أحٌد أنَّ هذه الظلل المذكورة تقي من الحر والعذاب قال

اَل َظِليٍل َواَل ُيْغِني ِماَن  * انَطِلُقوا ِإَلى ِظلٍّ ِذي َثالِث ُشَعٍب: )كما في قوله تعالى،ظلٌل ُمحرِِق  
 {31-30:المرسالت}( اللََّهِب

ِميِنِهْم ، َوُشْعَبٍ  َعْن ُشْعَبٍ  َعْن َي: اْنَطِلُقوا ِإَلى ِظلِّ ُدَخاِن َناِر َجَهنََّم الُمَتَشعِِّب ِإَلى َثاَلِث ُشَعٍب 
َوَهَذا الظِّلُّ َلْيَس ِبَظِليٍل ، َأْي ِإنَُّه اَل ُيْعِطي ِظالًّ َيِقي ِمْن .ِشَماِلِهْم ، َوُشْعَبٍ  ِمْن َفْوِق ُرُؤوِسِهْم 

َوَناُر َجَهنََّم ، الِتي .  َحرِّ َذِلَ  الَيْوِم ، َواَل َيْدَفُع َعْنُهْم َحرَّ َلَهِب َجَهنََّم ، الِذي ُهْم ُمِقيُموَن ِفيِه
ُتْحِدُث َهَذا الظِّلَّ ِمَن الدَُّخاِن ، َيَتَطاَيُر ِمْنَها َشَرٌر ُمَتَفرٌِّق ِفي ِجَهاٍت َكِثياَرٍة ، َكَأنَّاُه الَقْصاُر    
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ِجَماَلاٌ   ) نَّ َمْعَنى َوَقاَل اْبُن َعبَّاٍس ِإ. ) َوَكَأنَُّه الِجَماُل الصُّْفُر َلْونًا َوَكثَرًة . ِعَظما َواْرِتَفاعًا 
 ( .ُهَو ِحَباُل السُُّفِن الَغِليَظِ  ( ُصْفٌر 

 
 البحار تسجر يوم القيام  فصٌل في: 

 
  البحار تسجر يوم القيام:  

 
المراد به أن البحار تفجر يوم القيام  فتصير بحرا واحدا ثم تسجر ويوقد عليها فتصير نارا 

( َوِإَذا اْلِبَحااُر ُساّجَرتْ  : ) احد من السلف قوله تعالى وتزاد في نار جهنم وقد فسر غير و
بنحو هذا وروي المبار  بن فضال  عن كثير أبي محمد عن ابن عباس قاال   [6: التكوير]

وروى مجاهد عن شيخ من بجيل  عن ابن عبااس وإذا البحاار   ، تسجر حتى تصير نارا 
اهلل عليها ريحا دبورا فتنفخاه  سجرت قال تكور الشمس والقمر والنجوم في البحر فيبعث 

 .حتى يرجع نارا 
 

 

 هم وهيئاتهمِرَوُص ِحْبُقأهل النار فيها َو ِقْلَخ ِمَظذكر ِعفصٌل في : 
 

 

هم وهيئاتهمِرَوُص ِحْبُقأهل النار فيها َو ِقْلَخ ِمَظذكر ِع : 

 
ا باين  ما : قاال    أن النبي ( الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث  )

 .منكبي الكافر مسيرة ثالث  أيام للراكب السريع 
ضارس  :قاال    أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث  )

 . الكافر أو ناب الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثالث
 ضارس  :قال  أن النبي ( الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنهحديث أبي هريرة ) 
 . الربذة مثل ثالث مسيرة النار من ومقعده البيضاء مثل وفخذه أحد مثل القيام  يوم افرالك
ََجَبٌل ِمْثُل ُأُحٍد :  اْلَبْيَضاُء 
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َ ِمْثُل الرََّبَذِة َكَما َبْيَن اْلَمِديَنِ  َوالرََّبَذِة:  الربذة مثل 
 ضارس  : قال  نبي أن ال (الثابت في صحيح الجامع هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث  ) 

 فخاذه  و البيضااء  مثل عضده و ذراعا سبعون جلده عرض و أحد مثل القيام  يوم الكافر
 . الربذة بين و بيني ما النار في مقعده و ورقان مثل

           :قال اإلمام المناوي رحمه اهلل تعالى  في فيض القدير ]*[ 
 العارب  باالد  فاي  موضع  (  يضاءالب مثل وعضده أحد مثل القيام  يوم الكافر ضرس  )

   جبل اسم هو أو البيضاء يسمى
 يرياد   :  القاضي قال المدين  بقرب قري   (  الربذة مثل ثالث مسيرة النار من ومقعده  )
  .  عرق ذات بقرب منها مراحل ثالث على  والربذة والمدين  الربذة بين ما
 غلظ إن: قال  أن النبي ( ترمذي الثابت في صحيح ال رضي اهلل عنهحديث أبي هريرة ) 
 مكا   بين كما جهنم من مجلسه وإن أحد مثل ضرسه وإن ذراعا وأربعون اثنان الكافر جلد

 . والمدين 
 : قاال   أن النبي  (الثابت في صحيح الترغيب والترهيب  رضي اهلل عنهالمقدام حديث )

 .من كان من أهل النار عظموا وفخموا كالجبال 
 ]*[الحسن أناه ذكار   التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجب ابن أورد

أهل النار فقال قد عظموا لجنهم مسيرة ثالث  أيام ولياليهن للراكب المسرع وإن ناب أحدهم 
مثل النخل الطوال وإن دبره لمثل الشعب مغلول  أيديهم إلى أعناقهم قد جمع بين نواصيهم 

وجوههم وأدبارهم يسوقونهم إلى جنهم فيقول الرجال مانهم   وأقدامهم والمالئك  يضربون 
 . للمل  ارحمني فيقول كيف أرحم  ولم يرحم  أرحم الراحمين

 أحد من ما : قال أن النبي  (الثابت في السلسل  الصحيح   رضي اهلل عنه حديث المقدام)
 كاان  فإن ، ن س ثالثين ابن بعث إال ا ذل  بين فيما الناس وإنما ا هرما وال سقطا يموت
 أهال  مان  كان ومن ، أيوب وقلب ، يوسف وصورة ، آدم نسخ  على كان الجن  أهل من
  . كالجبال فخموا أو ، عظموا النار
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 تفاوت أهل النار في العذاب فصٌل في: 

 
 تفاوت أهل النار في العذاب: 

 
أخي الحبيب:  

ار في العذاب هاو بحساب تفااوت    أن تفاوت أهل الن علم اليقين الذي ال يخالطه ش  اعلم
 [ 131:  األنعام( ]َوِلُكّل َدَرَجاٌت ّمّما َعِمُلوْا: ) أعمالهم التي دخلوا بها النار كما قال تعالى 

 [16:  النبأ( ]َجَزآًء ِوَفاقًا: )قال تعالىو
 ]*[ابن عبااس قاال   التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد

لهم فليس عقاب من تغلظ كفره وأفسد في األرض ودعا إلى الكفر كمان لايس   وافق أعما
اّلِذيَن َكَفُروْا َوَصّدوْا َعن َسِبيِل الّلِه ِزْدَناُهْم َعَذابًا َفْوَق اْلَعَذاِب ِبَما َكااُنوْا  : )قال تعالىكذل  

 [ 88:  النحل( ]ُيْفِسُدوَن
  [46: غافر( ]ُلَوْا آَل ِفْرَعْوَن َأَشّد اْلَعَذاِبَوَيْوَم َتُقوُم الّساَعُ  َأْدِخ: )قال تعالى

في النار بحسب أعمالهم فليس عقوب  أهل الكبائر  وكذل  تفاوت عذاب عصاة الموحدين
كعقوب  أصحاب الصغائر وقد يخفف عن بعضهم العذاب بحسنات أخر له أو بماا شااء اهلل   

 .من األسباب 
سامع  مسامعا   من وأْمِعِن النظر فيها واجعل لها  بعين البصيرة  ديث اآلتياحوتأمل في األ

 .  ، ودرر الفرائد غرر الفوائدمن  ا  بما فيهموِقعًا عسى اهلل أن ينفع  وفي قلب
منهم  :قال   أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم رضي اهلل عنه سمرة بن جندب حديث  )

ه ومنهم من تأخذه الناار إلاى   من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتي
 . حجزته ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته

فقال لعله تنفعاه  0وذكر عنده   عمه  أنه سمع النبي ( حديث أبي سعيد في الصحيحين)
يعناي   اشفاعتي يوم القيام  فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغه  

   .  اأبا طالب 
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أن النباي  ( الثابت في صحيح الترغيب والترهيب  رضي اهلل عنه خدريال سعيدحديث أبي )
  أجزاء مع دماغه منهما يغلي نار من بنعلين منتعل رجل عذابا النار أهل أهون إن : قال 

 مع ركبتيه إلى النار في من ومنهم العذاب أجزاء مع كعبيه إلى النار في من ومنهم العذاب
 إلاى  الناار  في من ومنهم،العذاب إجراء مع أرنبته إلى رالنا في من ومنهم،العذاب أجزاء
 . اغتمر قد من ومنهم العذاب إجراء مع صدره

إن  :قاال    أن النباي  ( الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه النعمان بن بشير حديث  )
في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل  أهون أهل النار عذابا رجٌل

 .م بالقمق
إن  :قاال    أن النبي ( الثابت في صحيح مسلم رضي اهلل عنه النعمان بن بشير حديث  )

أهون أهل النار عذابا من له نعالن وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجال  
 .ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه ألهونهم عذابا 

أنه قال يا رساول  ( لثابت في الصحيحين ارضي اهلل عنه العباس بن عبد المطلب حديث  )
فإنه كان يحوط  ويغضب ل  قال نعم هو في ضحضاح مان   يءاهلل هل نفعت أبا طالب بش

 . نار ولوال ذل  كان في الدر  األسفل من النار
أهاون  :قاال    أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم  مارضي اهلل عنه حديث ابن عباس )

 .هو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه أهل النار عذابا أبو طالب و
 

 أهل النارأنواع عذاب فصٌل في : 
 
 أهل النارأنواع عذاب : 

 
  :ما يلي  يوجد للمعذبين في النار أصناف متعددة من العذاب منها

تبديل جلودهم كلما نضجت : 
 ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
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وا ِبآَياِتَنا َسْوَف ُنْصِليِهْم َنارًا ُكلََّماا َنِضاَجْت ُجُلاوُدُهْم َبادَّْلَناُهْم     ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُر: )قال تعالى
 .{16:النساء}( ُجُلااودًا َغْيَرَها ِلَيُذوُقاااوا الَعَذاَب ِإنَّ اللََّه َكاااَن َعاِزيزًا َحِكيمًا

اهلِل َوِبُرُسِلِه ، ِبِإْحَراِقِهْم ِفاي َنااِر َجَهانََّم ،     ِبَأنَُّه َسُيَعاِقُب الَكاِفِريَن ِبآَياِت: ُيْخِبُر اهلُل َتَعاَلى 
اَل َوُكلََّما اْحَتَرَقْت ُجُلوُدُهْم َأْبَدَلُهْم َغْيَرها ِلَيْسَتِمرُّوا ِفي َتَحسُِّس الَعَذاِب َوآالِمِه ، َواهلُل َعِزياٌز  

َأْهٌل ِلْلُعُقوَبِ  َفُيَعاِقُبُه ، َوَمْن ُهَو َأْهٌل ِلْلثََّواِب َيَتَحدَّاُه َأَحٌد ، َحِكيٌم ِفي َتَصرُِّفِه ، َيْعِرُف َمْن ُهَو 
 .َفُيِثيُبُه 

، عاااودوا :كلما أكلتهم قيل لهم، تأكلهم النااار كل يومٍ سبعين ألاف مرٍة : قال الحسن
 10.فيعودون كما كانوا

النار الصهر  لمن عذاب أه: 
 ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

َهَاَذاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموْا ِفي َرّبِهْم َفاّلِذيَن َكَفاُروْا  : )قال تعالىواع عذابهم الصهر ومن أن
ُيْصَهُر ِباِه َماا ِفاي ُبُطاوِنِهْم     *  ُقّطَعْت َلُهْم ِثَياٌب ّمن ّناِر ُيَصّب ِمن َفْوِق ُرُءوِسِهُم اْلَحِميُم

 [  11 - 10الحج  ]( َوَلُهْم ّمَقاِمُع ِمْن َحِديٍد*  َواْلُجُلوُد
]*[يذاب به إذاب   (ُيْصَهُر ِبِه َما ِفي ُبُطوِنِهْم ) :رحمه اهلل تعالى  قال مجاهد. 
]*[يذاب به ما في بطونهم كما يذاب الشحم   :رحمه اهلل تعالى  وقال عطاء الخراساني. 
 قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الترغيب والترهيب  رضي اهلل عنه حديث أبي هريرة)

 جوفه في ما فيسلت جوفه إلى يخلص حتى الحميم فينفذ رؤوسهم على ليصب الحميم إن  :
 . كان كما يعاد ثم الصهر وهو قدميه من يمرق حتى
يضربون بمطارق من حديد : 

 ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

( َلُهم مََّقاِمُع ِمْن َحِديٍدَو: )قال تعالى،ثم يعودون، فتتفتت أبدانهم، يضربون بمطارق من حديد
 .{11:الحج}
السالسل واألغالل واألنكال  أنالنار  لومن عذاب أه: 

  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

: ل تعاالى ، وقاا [4اإلنساان  ] ِإنَّا َأْعَتْدَنا ِلْلَكاِفِريَن َسالِسال َوَأْغالاًل َوَسِعيًراقال تعالى 
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َوَجَعْلَنا اأَلْغالَل ِفي َأْعَناِق الَِّذيَن َكَفُروا [ 33سبأ] وقال تعاالى ، :   ِإنَّ َلاَدْيَنا َأْنَكاااًل
فهذه ثالث  أناواع مان   [. 13 - 11المزمل ] َوَطَعاًما َذا ُغصٍَّ  َوَعَذاًبا َأِليًما *َوَجِحيًما 
قاال  . األنكال وهي القيود، الثالث السالسل أحدها األغالل وهي في األعناق، الثاني :العذاب

تدخل السلسل  من [ 31الحاق  ] ُثمَّ ِفي ِسْلِسَلٍ  َذْرُعَها َسْبُعوَن ِذَراًعا َفاْسُلُكوُهاهلل تعالى 
 .دبره حتى تخرج من فمه كما ينظم الدجاج في الحديد ليشوى

أنها تلفح وجوه الكافرين النار لومن عذاب أه : 
  ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 [.104المؤمنون ] َتْلَفُح ُوُجوَهُهُم النَّاُر َوُهْم ِفيَها َكاِلُحوَنقال اهلل تعالى 
 :رحمه اهلل في تفسيره قال اإلمام ابن كثير  ]*[
، وقال [ 10: إبراهيم]{ ُهُم النَّاُر َوَتْغَشى ُوُجوَه} : ، كما قال تعالى{ َتْلَفُح ُوُجوَهُهُم النَّاُر } 
َلْو َيْعَلُم الَِّذيَن َكَفُروا ِحيَن ال َيُكفُّوَن َعْن ُوُجوِهِهُم النَّاَر َوال َعْن ُظُهوِرِهْم َوال ُهْم ُيْنَصُروَن } 
 [ .30: األنبياء]{ 

 . عابسونيعني : قال علي بن أبي طلح ، عن ابن عباس{ َوُهْم ِفيَها َكاِلُحوَن } : وقوله
َوُهاْم ِفيَهاا   } : وقال الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي األحوص، عن عبد اهلل بن مسعود

 .انتهى . ألم تر إلى الرأس الُمَشيَّط الذي قد بدا أسنانه وَقَلصت شفتاه: قال{ َكاِلُحوَن 
تأكله النار إلى فؤاده أن النارالنار  لومن عذاب أه : 

  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ

اّلِتي َتّطِلاُع   َناُر الّلِه اْلُموَقَدُة*  َوَمآ َأْدَراَ  َما اْلُحَطَمُ *  َكاّل َلُينَبَذّن ِفي اْلُحَطَمِ : )قال تعالى
 [ 0،  4الهمزة عند ] ( َعَلى األْفِئَدِة

]*[محماد بان كعاب    من النار عن  التخويفرحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد
قال تأكله النار إلى فؤاده فإذا بلغت فؤاده أنشئ  ( َتّطِلُع َعَلى األْفِئَدِة)في قوله  القرضي قال

 .خلقه 
]*[ثابت البناني أنه قرأ التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد

لقد بلغ منهم العذاب ثم يبكي وقال اهلل عز  هذه اآلي  ثم قال تحرقهم إلى األفئدة وهم أحياء
 [ 10 : 10المدثر ] ( َلّواَحٌ  ّلْلَبَشِر*  اَل ُتْبِقي َواَل َتَذُر*  َوَمآ َأْدَراَ  َما َسَقُر)وجل 
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ال تبقي وال تذر أن النارالنار  لومن عذاب أه : 
  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 [ 10 : 10المدثر ] ( َلّواَحٌ  ّلْلَبَشِر*  اَل ُتْبِقي َواَل َتَذُر*  َوَمآ َأْدَراَ  َما َسَقُر): تعالى  قال
]*[ابن بريدة في قوله التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد

 .ال تبقي وال تذر قال تأكل العظم واللحم والمخ وال تذره على ذل  
]*[ال تبقي من جلودهم شيئا وال تذرهم من العذاب  :رحمه اهلل تعالى  السديال قو. 
]*[قال تلفاح وجهاه لفحا      (َلّواَحٌ  ّلْلَبَشِر)في قوله  :رحمه اهلل تعالى  أبو رزينقال و

 .تدعه أشد سوادا من الليل 
]*[ حراق  للجلد  (َلّواَحٌ  ّلْلَبَشِر) :رحمه اهلل تعالى  قتادةقال. 
تنزع اللحم ما دون العظم و تنزع الجلد أن النارالنار  لن عذاب أهوم : 

 ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 [  16،  11المعارج ] ( َنّزاَعً  ّللّشَوَى*  َكاّل ِإّنَها َلَظَى: )قال تعالى

]*[تنزع الجلد وعنه قال تنازع   (َنّزاَعً  ّللّشَوَى)في قوله  :تعالى رحمه اهلل  قال مجاهد
 .اللحم ما دون العظم 

 ومن عذاب أهل النار سحبهم على وجوههم: 
 ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

ِفي الّناِر َعَلَى ُوُجوِهِهْم ُذوُقاوْا  َيْوَم ُيْسَحُبوَن *  ِإّن اْلُمْجِرِميَن ِفي َضاَلٍل َوُسُعٍر: )قال تعالى
 [  48،  40القمر ( ]َمّس َسَقَر

ِفي اْلَحِميِم ُثّم *  ِإِذ األْغاَلُل ِفَي َأْعَناِقِهْم والّساَلِسُل ُيْسَحُبوَن*  َفَسْوَف َيْعَلُموَن: )قال تعالى و
 [  01 - 00غافر ] ( ِفي الّناِر ُيْسَجُروَن

]*[ يسحبون في النار مرة وفي الحميم مرة :تعالى  رحمه اهلل قتادةقال . 
 .فيسحب على وجهه في النار فينتثر لحمه وعظامه ومخه 

 ]*[قاال  [  01،  01غافر [ ] يسحبون في الحميم ]  :رضي اهلل عنهما  قال ابن عباس
عليه من جلد ولحم وعروق وأعصاب حتى يصير في عقبيه جساد مان   يء ينسلخ كل ش

 .طوله ستون ذراعا ثم يكسى جلدا آخر ثم يسجر في الحميم لحمه مثل طوله و
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 ومن أهل النار من يعذب بالصعود إلى أعلى النار ثم يهوي فيها: 
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

( َساُأْرِهُقُه َصاُعودا  : )قال تعالى،ثم يهوي فيها، ومنهم من يعذُب بالصعود إلى أعلى النار
 .{10:المدثر}

ُسُنْنِزُل ِبِه َعَذابًا َشاّقًا ، ُيرِهُقُه َواَل ُيِطيُقُه ، َفَيُكوُن َحاُلُه َحاَل َمْن ُيَكلَُّف ُصُعوَد َجَباٍل َوْعاٍر   
 .َم  َوِقيَل ِإنَُّه َسُيَكلُِّفُه َيْوَم الِقَياَمِ  ُصُعوَد َجَبٍل ِمْن َناٍر ِفي َجَهنَّ.َشاِئٍ  

من تردَّى من :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث ) 
جبل فقتل نفسه، فهو في نار جهنم يتردَّى فيه خالدًا مخلَّدًا فيها أبدًا، ومن تحسَّى سمًا فقتل 

سه بحديادة،  نفسه، فسمه في يده يتحسَّاه في نار جهنم خالدًا مخلَّدًا فيها أبدًا، ومن قتل نف
 (.فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلَّدًا فيها أبدًا

 ومن أهل النار من يدور في النار ويجر أمعاءه معه: 
  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

لقى في النار يوم القيام  فُي م لعاليؤتى با:  قال أن النبي ( حديث أسام  في الصحيحين) 
الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا حول ها كما يدور الحمار حولفيدور  ه فتندلق أقتاب

 كم عان المنكار فيقاول كنات آمار      اناا بالمعروف وتنه نا تأمر كنت ما ل  ويح  فالن 
 .عن المنكر وآتيه  اكمبالمعروف وال آتيه وأنه

في مكان ضيق ال يتمكن فيه من الحرك   ومن أهل النار من يلقى: 
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

َوَإَذآ ُأْلُقوْا : )قال تعالىومنهم من يلقى في مكان ضيق ال يتمكن فيه من الحرك  الضيق  
  [13: الفرقان( ]َ  ُثُبورًاِمْنَها َمَكانًا َضّيقًا ّمَقّرِنيَن َدَعْوْا ُهَناِل

 :رحمه اهلل في تفسيره قال اإلمام ابن كثير  ]*[
قال قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد اهلل بن عمرو { َوِإَذا ُأْلُقوا ِمْنَها َمَكاًنا َضيًِّقا } : وقوله
 .من ضيقه: مثل الزج في الرمح أي: قال

يرفع الحديث إلى -حيى بن أبي أسيد أخبرني نافع بن يزيد، عن ي: وقال عبد اهلل بن وهب
َوِإَذا ُأْلُقوا ِمْنَها َمَكاًنا َضيًِّقا } أنه سئل عن قول اهلل -رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
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والذي نفسي بيده، إنهم لُيْسَتكرهون في النار، كما يستكره الوتد في : "قال{ ُمَقرَِّنيَن 
 . "الحائط
بالويل : أي{ َدَعْوا ُهَناِلَ  ُثُبوًرا } : يعني مكتفين: الحقال أبو ص{ ُمَقرَِّنيَن } وقوله 

 .انتهى .والحسرة والخيب  
 .قال كعب إن في جهنم تنانير ضيقها كضيق زج رمح أحدكم ثم يطبق على أناس بأعمالهم 

يجعل في توابيت من نار  ومن أهل النار من: 
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
]*[ابن مسعود قال إذا التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد

بقي في النار من يخلد فيها جعلوا في توابيت من نار فيها مسامير من نار ثم جعلت تل  
التوابيت في توابيت من نار ثم قذفوا في نار الجحيم فيرون أنه ال يعذب في النار غيرهم ثم 

  [100: األنبياء( ]َلُهْم ِفيَها َزِفيٌر َوُهْم ِفيَها اَل َيْسَمُعوَن) ابن مسعود تال
]*[قال غفل سويد بن التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد 
إذا أراد اهلل أن ينسى أهل النار جعل للرجل صندوقا على قدره من النار وال ينبض عرق  :

ر من نار ثم تضرم بينهما نار ثم بقفل من نار ثم يجعل ذل  الصندوق في إال فيه مسما
صندوق من نار ثم تضرم بينهما نار ثم يقفل ثم يطرح أو يلقى في النار فذل  قوله تعالى 

ِفيٌر َلُهْم ِفيَها َز)وقوله تعالى  [16: الزمر( ]َلُهْم ّمن َفْوِقِهْم ُظَلٌل ّمَن الّناِر َوِمن َتْحِتِهْم ُظَلٌل)
 .في النار أحدا غيره  أنقال فما يرى   [100: األنبياء( ]َوُهْم ِفيَها اَل َيْسَمُعوَن

 يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميتومن عذاب أهل النار أنه : 
  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

: إبراهيم ( ]يِه اْلَمْوُت ِمن ُكّل َمَكاٍن َوَما ُهَو ِبَمّيٍت َوِمن َوَرآِئِه َعَذاٌب َغِليٌظَوَيْأِت: )قال تعالى
10] 
 :رحمه اهلل في تفسيره قال اإلمام ابن كثير  ]*[
 .يألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه: أي{ َوَيْأِتيِه اْلَمْوُت ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن } 

 .ل عظم، وعرق، وعصبمن ك: قال ميمون بن ِمْهَران
 .حتى من أطراف شعره: وقال عكرم 
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 .من جسده، حتى من أطراف شعره: من موضع كل شعرة، أي: وقال إبراهيم التيمي
من أمامه وورائه، وعن يمينه : أي{ َوَيْأِتيِه اْلَمْوُت ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن } : وقال ابن جرير

 .جسده ومن سائر أعضاءومن تحت أرجله وشماله، ومن فوقه 
أنواع العذاب الذي : قال{ َوَيْأِتيِه اْلَمْوُت ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن } : وقال الضحا ، عن ابن عباس

وليس منها نوع إال الموت يأتيه منه لو كان »يعذبه اهلل بها يوم القيام  في نار جهنم، 

وا َوال ُيَخفَُّف َعْنُهْم ال ُيْقَضى َعَلْيِهْم َفَيُموُت} : ؛ ألن اهلل تعالى قال«يموت، ولكن ال يموت
 [.36: فاطر]{ [ َكَذِلَ  َنْجِزي ُكلَّ َكُفوٍر ]ِمْن َعَذاِبَها 

أنه ما من نوع من هذه األناواع مان هاذا     :ومعنى كالم ابن عباس رضي اهلل عنهما
العذاب إال إذا ورد عليه اقتضى أن يموت منه لو كان يموت، ولكنه ال يموت ليخلد في دوام 

 {َوَيْأِتياِه اْلَماْوُت ِماْن ُكالِّ َمَكااٍن َوَماا ُهاَو ِبَميِّاٍت         } : النكال؛ ولهاذا قاال  العذاب و
مؤلم : وله من بعد هذا الحال عذاب آخر غليظ، أي: أي{ َوِمْن َوَراِئِه َعَذاٌب َغِليٌظ } : وقوله

} : وهذا كما قال تعالى عن شاجرة الزقاوم  . صعب شديد أغلظ من الذي قبله وأدهى وأمر
نََّها َشَجَرٌة َتْخُرُج ِفي َأْصِل اْلَجِحيِم َطْلُعَها َكَأنَُّه ُرُءوُس الشَّاَياِطيِن َفاِإنَُّهْم آلِكُلاوَن ِمْنَهاا     ِإ

{  َفَماِلُئوَن ِمْنَها اْلُبُطوَن ُثمَّ ِإنَّ َلُهْم َعَلْيَها َلَشْوًبا ِمْن َحِميٍم ُثمَّ ِإنَّ َماْرِجَعُهْم إلَلاى اْلَجِحايمِ   
 .انتهى  [68- 64 :الصافات]
 

 ألهل النار أنواع من العذاب لم يطلع اهلل عليها خلقهفصٌل في: 
 
 وألهل النار أنواع من العذاب لم يطلع اهلل عليها خلقه في الدنيا: 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

]*[َرَكَذ: الحسن قال التخويف من النار عن لى في كتابه رحمه اهلل تعا رجبابن  أورد 
: ص ( ]َوآَخُر ِمن َشْكِلِه َأْزَواٌج) اهلل السالسل واألغالل والنار وما يكون في الدنيا ثم قرأ

 .قال آخر ال ترى في الدنيا [ 18
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]*[ابن عباس في قوله التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد
قال هي خمسا  أنهاار    [88: النحل( ]ِزْدَناُهْم َعَذابًا َفْوَق اْلَعَذاِب ِبَما َكاُنوْا ُيْفِسُدوَن) الىتع

 .تحت العرش يعذبون ببعضها في الليل وبعضها في النار
 

 الكفار في النار متواصل أبدا عذابفصٌل في 
 
ف َفَخ ُيالكفار في النار متواصل أبدا ال يفتر عنهم وال ينقطع وال عذاب. 

 ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

ال ويعانون في جهنم ما  تأمل أخي الكريم حال أولئ  التعساء وهم يتقلبون في أنواع العذاب
 . ل واألغالليعانونه من ثقل السالس تطيقه الجبال، وما يفتت ذكره األكباد وال تسأل عما

] ( اَل ُيَفّتُر َعْنُهْم َوُهْم ِفياِه ُمْبِلُساونَ  *  ِإّن اْلُمْجِرِميَن ِفي َعَذاِب َجَهّنَم َخاِلُدوَن: ) قال تعالى
 [  01 : 04الزخرف 

َعاْنُهْم ّماْن    َواّلِذيَن َكَفُروْا َلُهْم َناُر َجَهّنَم اَل ُيْقَضَى َعَلْيِهْم َفَيُموُتوْا َواَل ُيَخّفُف: )قال تعالى و
  [36: فاطر( ]َعَذاِبَها َكَذِلَ  َنْجِزي ُكّل َكُفوٍر

  [86:  البقرة( ]َفاَل ُيَخّفُف َعْنُهُم اْلَعَذاُب َواَل ُهْم ُينَصُروَن: )قال تعالى و
*  مًا ّمَن اْلَعاَذابِ َوَقاَل اّلِذيَن ِفي الّناِر ِلَخَزَنِ  َجَهّنَم اْدُعوْا َرّبُكْم ُيَخّفْف َعّنا َيْو: )قال تعالى و

ِإاّل ِفاي   َقاُلَوْا َأَوَلْم َتُ  َتْأِتيُكْم ُرُسُلُكْم ِباْلَبّيَناِت َقاُلوْا َبَلَى َقاُلوْا َفاْدُعوْا َوَما ُدَعااُء اْلَكااِفِرينَ  
 [  10 ، 40غافر ] ( َضاَلٍل
]*[اباراهيم  اسحاق بن التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد

على منبر دمشق ال يأتي على صاحب الجن  ساع  إال وهو يزداد ضعفا من النعيم  ألنه قال
لم يكن يعرفه وال يأتي على صاحب النار ساع  إال وهو مستنكر لنوع من العذاب لم يكان  

 [ 30:  النبأ( ]َفُذوُقوْا َفَلن ّنِزيَدُكْم ِإاّل َعَذابًا: )قال تعالىيعرفه قال اهلل عز وجل 
]*[سألت : قال الحسن التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد

أبا برزة عن أشد آي  في كتاب اهلل على أهل النار قال سمعت رسول اهلل صالى اهلل علياه   
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صايهم هلل  فقال أهل  القوم بمعا[ 30:  النبأ( ]َفُذوُقوْا َفَلن ّنِزيَدُكْم ِإاّل َعَذابًا)وآله وسلم قرأ 
 .تعالى 

نسأل اهلل  -منهم  وما هم فيه من الشقاء، فتصور نفس  لو كنت أرأيت أخي حال أهل النار
عندما تنظر إلى الصراط ودقته  تصور نفس  عندما يؤمر ب  إلى جهنم -أن ال تكون منهم 

من بين يدي  ومن خلف  وقد تنكست  والزالت وهوله وعظيم خطره وأنت تنظر إلى الزالين
أرجلهم وثارت إليهم النار بطلبتها، وهام بالويال يناادون     اماتهم وارتفعت على الصراطه

مرعوبًا خائفًا أن تتبعهم لم تشعر إال وقد زلت قدم  عان الصاراط    إليهم وبينما أنت تنظر
 عقل  ثم زلت األخرى فتنكست هامت ، فلم تشعر إال والكلوب قد دخال فاي جلاد     فطار

وأنت تنادي  إلي  النار ثائرة غضبان  لغضب ربها، فهي تجذب  ولحم ، فجذبت به وبادرت
أول ماا ألقيات    ويلي ويلي حتى إذا صرت في جوفها التحمت علي  بحريقها فتورمت في

وأنت تناادي وال ُتارحم    فيها، ثم لم تلبث أن تقطر بدن  وتساقط لحم ، وتكسرت عظام ،
  .وتتمنى أن تعود لتتوب فال يجاب نداؤ 

فذكرت الشاراب   ، فبلغت غاي  الكرب، واشتد ب  العطش  وقد طال فيها مكث فتصور نفس
الموكل بعذاب  فلما أخذته نشات   في الدنيا ففزعت إلى الحميم فتناولت اإلناء من يد الخازن

في  فشوى وجه ، ثم تجرعته فسلخ حلق   كف  من تحته، وتفسخت لحرارته، ثم قربته إلى
بالويل والثبور وذكرت شراب الدنيا وبرده ولذته  فناديت ثم وصل إلى جوف  فقطع أمعاء ،

الحريق فبادرت إلى حياض الحميم لتبرد فيها كما تعودت في الدنيا  وتحسرت عليه، ثم آلم 
 واالنغماس في الماء إذا اشتد علي  الحر، فلما انغمست في الحميم تسلخ لحم ، االغتسال

عليا    أن تكون هي أهون علي  ثام اشاتد   من رأس  إلى قدمي ، فبادرت إلى النار رجاء
مصداقًا لقاول   حريق النار فرجعت إلى الحميم فأنت هكذا تطوف بينها وبين حميم آن وذل 

فتطلب الراح  بين الحميم [. 44:الرحمن] َيُطوُفوَن َبْيَنَها َوَبْيَن َحِميٍم آٍن :موال  جل وعال
  .وبين النار، فال راح  وال سكون أبدًا

من فؤاد  إلى  وبلغ من  المجهود ذكرت الجنان فهاجت غص  فلما اشتد ب  الكرب والعطش
أضاعته بنفسا  بسابب     عز وجل وحزنًا على نعيم الجن  الذيحلق  أسفًا على جوار اهلل 

الدنيا لتعمل صالحًا فمكاث عنا     الذنوب والمعاصي، ففزعت إلى اهلل بالنداء بأن يرد  إلى
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 اْخَسُؤوا ِفيَها َوال ُتَكلُِّموِن بعد ذل  بالخيب  منه أن دهرًا طوياًل ال يجيب  هوانًا ب ، ثم نادا 

وعلى أعدائاه   ثم أراد أن يزيد  إياسًا وحسرة فأطبق أبواب النار علي [ 108:المؤمنون]
تطبق عليهم، فعلماوا عناد    سمعوا وقع أبوابها فيها فيا إياس  ويا إياس سكان جهنم حين

أحد أبدًا، فتقطعت قلوبهم إياساًا وانقطاع    ذل  أن اهلل عز وجل إنما أطبقها لئال يخرج منها
مخرج منها، وال محيص من عذاب اهلل عز وجال أبادًا،    الرجاء منهم أن ال فرج أبدًا، وال

ان ال تنقضي، وسقم ال يبرأ، وقيود ال زوال له عن أبدانهم، وأحز وعذاٌب ال. خلوٌد فال موت
دعااؤهم،   وعطش ال يروون بعده أبدًا، ال ُيرحم بكاؤهم، وال ُيجاب ال تف  أبدًا تحل، وأغالل

بعد ذل  المالئك  بأطباق  وال تقبل توبتهم فهم في عذاب دائم وهوان ال ينقطع، ثم يبعث اهلل
بتل  األطباق وتشد بتل  المسامير،  من نار ومسامير من نار، وعمد من نار، فتطبق عليهم

يدخل فيها روح وال يخرج منه غم، وينساهم الارحمن   وتمد بتل  العمد، فال يبقى فيها خلل
ِفاي  ( 8)ِإنََّها َعَلْيِهم مُّْؤَصَدٌة  :فذل  قوله تعالى[ 60:التوب ] َنُسوْا اللََّه َفَنِسَيُهْم بعد ذل 

 ينادون اهلل ويدعونه ليخفف عنهم هذا العذاب فيجيبهم بعد مدة[ 0،8:الهمزة] َعَمٍد مَُّمدََّدٍة

 [108:المؤمنون] اْخَسُؤوا ِفيَها َوال ُتَكلُِّموِن

الزفير والشهيق وعواء  هذا هو آخر كالم يتكلم به أهل النار وما بعد ذل  إال)  :قال الحسن
نسأل اهلل أن ال نكون  -أشقى أصحابها  ، فما أشقى واهلل هذه الحياة وما... (كعواء الكالب

تسمع بكال   تجبر أبدًا، ويا حسرة واهلل على عقوٍل ما أعظمها واهلل من خسارة الو -منهم 
برضااها   إلياه وتؤمن به ثم ال تبالي به وال تهرب عنه بل تسعى  هذا العذاب وهذا الشقاء

  .باهلل إالحول وال قوة  فال. واختيارها

هل سترضى بشيء  يا من تعصي اهلل تصور نفس  لو كنت من أهل النار؟ :فيا أخي الحبيب
يكرهه وتقرب إلياه باألعماال    من هذا العذاب؟ ال أعتقد ذل ، إذًا فتب إلى اهلل وارجع عما
يرحم  ويقيال عثراتا ، فاإن     الصالح  عسى أن يرضى عن ، واب  من خشيته عسى أن

 علي  ويرا  فاستِح ٌعلَِّطجل جالله ُم الخطر عظيم والبدن ضعيف، والموت من  قريب، واهلل
وال تنظر إلى صاغر المعصاي    تستهين بمعصيته  ف بنظره إلي ، والخَِّتْسله وال َتأجِّمنه و

اهلل جل جالله وتقدست أسماؤه، واماأل قلبا  مان     وهو ولكن انظر إلى عظم  من تعصيه
تتعرض له وتبارزه بالمعاصي فإن  ال طاق  ل  بغضبه وال  خشيته قبل أن يأخذ  بغت ، وال
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ل  على عقابه، فتدار  نفس  قبل لقائه لعله أن يرحم  ويتجااوز   صبر قوة ل  بعذابه، وال
فكأن  بالموت قد نزل ب  وحينها ال ينفعا    ، واعلم أنه من أيقن الموت خاف الفوت،  عن 

  .ندم وال استدرا  ما مضى
 

 تعالى أعظم عذاب أهل النار حجابهم عن اهلل فصٌل في: 
 
 تعالى أعظم عذاب أهل النار حجابهم عن اهلل: 

 
وأعظم عذاب أهل النار حجابهم عن اهلل عز وجل وإبعادهم عنه وإعراضه عنهم وساخطه  
عليهم كما أن رضوان اهلل على أهل الجن  أفضل من كل نعيم الجن  وتجليه لهم ورؤياتهم  

 .إياه أعظم من جميع أنواع نعيم الجن  
َكااّل ِإّنُهاْم َعان ّرّبِهاْم َيْوَمِئاٍذ      *  ُنوْا َيْكِسُبوَنَكاّل َبْل َراَن َعَلَى ُقُلوِبِهْم ّما َكا: )قال تعالى
المطففاين  ] ( ُثّم ُيَقاُل َهَاَذا اّلِذي ُكنُتْم ِبِه ُتَكاّذُبونَ *  ُثّم ِإّنُهْم َلَصاُلو اْلَجِحيِم*  ّلَمْحُجوُبوَن

14 - 10  ] 
توبيخهم بتكذيبهم فذكر اهلل تعالى ثالث  أنواع من العذاب حجابهم عنه ثم صليهم الجحيم ثم 

به في الدنيا ووصفهم بالران على قلوبهم وهو صدأ الذنوب الذي سود قلوبهم فلام يصال   
ومهابته وخشيته ومحبته فكماا   إجاللهمن معرف  اهلل وال من  يءإليها بعد ذل  في الدنيا ش

 حجبت قلوبهم في الدنيا عن اهلل حجبوا في اآلخرة عن رؤيته وهذا بخالف حال أهل الجنا  
ّلّلِذيَن َأْحَسُنوْا اْلُحْسَنَى َوِزَياَدٌة َواَل َيْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقَتٌر َواَل ِذّلٌ  ُأْوَلَاِئَ  َأْصَحاُب : )قال تعالى

 [ 16: يونس( ]اْلَجّنِ  ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن
ي أن يعبد العبد ربه كأنه يراه كما فسره النبا  واإلحسان ،والذين أحسنوا هم أهل االحسان 

صلى اهلل عليه وآله وسلم لما سأله عنه جبريل عليه السالم فجعل جزاء اإلحسان الحسنى 
وهو الجن  والزيادة وهي النظر إلى وجه اهلل عز وجل كما فسره بذل  رسول اهلل صلى اهلل 

  :كما في الحديث اآلتي عليه وآله وسلم 
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فاي َقْوِلاِه   : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الترمذي  ُصَهْيٍب رضي اهلل عنهحديث ) 
ِإّن َلُكْم ِعْنَد اهلل  َناَدى ُمَناٍدِإَذا َدَخَل َأْهُل اْلَجّنِ  اْلَجّنَ ، »: قاَل{ ِلّلِذيَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوِزَياَدٌة}

َ ؟ َقااُلوا َبَلاى، َفينكشاُف    َمْوِعدًا، َقاُلوا َأَلْم ُيَبّيْض ُوُجوَهَنا َوُيَنّجيَنا ِمَن الّناِر َوُيْدِخْلَنا اْلَجّن
 .«ِر ِإَلْيِهَظَفَواهلل َما َأْعَطاُهْم َشْيئًا َأَحّب ِإَلْيِهْم ِمَن الن: اْلِحَجاُب، قاَل

سمع  مسمعا وفاي  من بعين البصيرة وأْمِعِن النظر فيه واجعل له وتأمل في الحديث اآلتي 
 .  ، ودرر الفرائد غرر الفوائد  بما فيه من موِقعًا عسى اهلل أن ينفع  قلب
إن  :قاال    أن النبي  (الثابت في الصحيحين أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنه حديث )  

: في يدي ، فيقاول  لبي  ربنا وسعدي  والخير: يا أهل الجن ، فيقولون: اهلل يقول ألهل الجن 
لقا ؟  لم تعط أحدا مان خ  وما لنا ال نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما: هل رضيتم؟ فيقولون

أحل عليكم : من ذل ؟ فيقول وأي شيء أفضل: أال أعطيكم أفضل من ذل ؟ فيقولون: فيقول
 . رضواني فال أسخط عليكم بعده أبدا

 
 ما يتحف به أهل النار عند دخولهم إليها فصٌل في: 

 
ما يتحف به أهل النار عند دخولهم إليها : 

 
ُثامَّ  قال اهلل تعالى . اهلل منها بمنه وكرمه ما يتحف به أهل النار عند دخولهم إليها أجارنا

 *َفَماِلُئوَن ِمْنَها اْلُبُطوَن  *آلِكُلوَن ِمْن َشَجٍر ِمْن َزقُّوٍم  *ِإنَُّكْم َأيَُّها الضَّالُّوَن اْلُمَكذُِّبوَن 
الواقعا   ] ْوَم الدِّيِنَهَذا ُنُزُلُهْم َي *َفَشاِرُبوَن ُشْرَب اْلِهيِم  *َفَشاِرُبوَن َعَلْيِه ِمَن اْلَحِميِم 

11 – 16 ] 
فدلت هذه اآليات على أن أهل النار يتحفاون عناد   . والنزل هو ما يعد للضيف عند قدومه

دخولها باألكل من شجر الزقوم، والشرب من الحميم، وهم إنما يساقون إلى جهنم عطاشا، 
 [.86مريم ] َوَنُسوُق اْلُمْجِرِميَن ِإَلى َجَهنََّم ِوْرًدا: كما قال تعالى
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 تخاصم أهل النار فصٌل في: 

 
تخاصم أهل النار : 

 
َقاُلوا َبْل َأْنُتْم َلاا  ( 10)َهَذا َفْوٌج ُمْقَتِحٌم َمَعُكْم َلا َمْرَحًبا ِبِهْم ِإنَُّهْم َصاُلوا النَّاِر } : قال تعالى 

َقاُلوا َربََّنا َمْن َقدََّم َلَنا َهَذا َفِزْدُه َعَذاًبا ِضْعًفا ( 60)ُر َمْرَحًبا ِبُكْم َأْنُتْم َقدَّْمُتُموُه َلَنا َفِبْئَس اْلَقَرا
َأتََّخْذَناُهْم ِسْخِريًّا َأْم ( 61)َوَقاُلوا َما َلَنا َلا َنَرى ِرَجاًلا ُكنَّا َنُعدُُّهْم ِمَن اْلَأْشَراِر ( 61)ِفي النَّاِر 

 [63-10/ص]{ ( 64)َلَحقٌّ َتَخاُصُم َأْهِل النَّاِر ِإنَّ َذِلَ  ( 63)َزاَغْت َعْنُهُم اْلَأْبَصاُر 
وَن ُيْخِبُر اهلُل َتَعالى َعْن َأْهِل النَّاِر ، َوَكْيَف َيَتَنكَُّر َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض ، َوَكْيَف َيَتَشاَتُموَن َوَيَتاَلَعُن 

، الِذيَن َدَخُلوا النَّاَر ، َفْوجًا َياْدُخُلَها  ، َوُيَكذُِّب َبْعُضُهْم َبْعضًا ، َوِحيَنَما َيَرى َجَماَعُ  الُكَبَراِء 
َهَذا َفْوٌج ِمَن الَكَفَرِة الضَّااليَن  : ِمَن اأَلْتَباِع الِذيَن َيْعِرُفوَنُهْم ِفي الدُّْنَيا ، َيُقوُل َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض 

 .َن َعَذاَب النَّاِر ، َوَسَيْصَلْوَن َسِعيَرَها َيْدُخُلوَن النَّاَر َمَعُكْم ، َفاَل َمْرَحبًا ِبِهْم ، ِإنَُّهْمَ َسَيُذوُقو
َبْل َأْنُتْم اَل َمْرَحبًا ِبُكْم َفاَأْنُتْم  : َفَيردُّ َعَلْيِهُم اأَلْتَباُع الدَّاِخُلوَن َقاِئِليَن َلُهْم ، َوَقْد َسِمُعوا َمَقاَلَتُهْم 

 َنا ِإَلى َهَذا الِذيَن َأْضَلْلُتُموَنا َوَدَعْوُتُموَنا ِإَلى َما َأْفَضى ِب
َربََّنا َعذِّْب َمْن َكاَن السََّبَب ِفي ُوُصاوِلَنا ِإَلاى   : َفَيُقوُل اأَلتباُع َداِعيَن َعَلى ُرُؤوِس الضَّاَلَلِ   

 . َعَذابًا ِلَضاَلِلِه ، َوَعَذابًا آَخَر إِلْضاَلِلِه َغْيَرُه: َهَذا الَعَذاِب وأِذْقُه َعَذابًا ُمَضاَعفًا ِفي النَّاِر 
ِذيَن ُثمَّ َيْلَتِفُت َأْهُل النَّاِر ِلَيْبَحُثوا ِبأْنَظاِرِهْم ِفي النَّاِر َعْن ُفَقَراِء الُمْؤِمِنيَن ، َوُضاَعَفاِئِهْم ، الا   

ِر ، َكاُنوا َيْسَخُروَن ِمْنُهْم ِفي الَحَياِة الدُّْنَيا ، َوَيُعدُّوَنُهْم ِمَن اأَلْشَراِر ، َفاَل َيَرْوَنُهْم ِفاي النَّاا  
ِلَماَذا اَل َنَرى ِرَجااًل ُكنَّا َنُعدُُّهْم َأْشَرارًا ِفي الدُّْنَيا ، َوُكنَّا َنْساَخُر ِماْن   : َفَيُقوُل َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض 

 ( .َوُهْم َيْقِصُدوَن َفَقَراَء الُمْؤِمِنيَن ) َدْعَوِتِهْم ِإيَّاَنا ِإلى اإِلْيَماِن؟ 
َهِل اتََّخْذَناُهْم َمْوُضوعًا ِلْلُهْزِء والسُّْخِرَيِ  ، َوُهْم َلْم َيُكوُنوا َأْهااًل  : ٍض ُثمَّ َيُقوُل َبْعُضُهْم ِلَبْع 

ا ، ِلَذِلَ  ، َفَكاُنوا َعَلى َحقٍّ ، َوُكنَّا َعَلى َباِطٍل ، َفَفاُزوا ِبُدُخوِل الَجنَِّ  ، َوَلْم َيْدُخُلوا النَّاَر َمَعَنا 
 َنا َوَلِكنَّ َأْبَصاَرَنا َزاَغْت َعْنُهْم ، َفَلْم َتَقْع َعَلْيِهْم؟َأْم َأنَُّهْم ِفي النَّاِر َمَع
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 ُبادَّ  َوَهَذا الِذي َأْخَبْرَناَ  ِبِه َيا ُمَحمَُّد ِمْن َأَحاِديِث َأْهِل النَّاِر َوَتَخاُصِمِهْم َوَتاَلُعِنِهْم ، َلَحقٌّ َواَل
 .ِمْن َأْن َيَقع 

َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا َلا َيِجاُدوَن  ( 64)َعَن اْلَكاِفِريَن َوَأَعدَّ َلُهْم َسِعيًرا ِإنَّ اللََّه َل}  : وقال تعالى  
َيْوَم ُتَقلَُّب ُوُجوُهُهْم ِفي النَّاِر َيُقوُلوَن َيا َلْيَتَناا َأَطْعَناا اللَّاَه َوَأَطْعَناا     ( 61)َوِليًّا َوَلا َنِصيًرا 

َربََّناا َآِتِهاْم   ( 60)ا َأَطْعَنا َساَدَتَنا َوُكَبَراَءَنا َفَأَضلُّوَنا السَّاِبيَلا  َوَقاُلوا َربََّنا ِإنَّ( 66)الرَُّسوَلا 
 [68-64/األحزاب]{(  68)ِضْعَفْيِن ِمَن اْلَعَذاِب َواْلَعْنُهْم َلْعًنا َكِبيًرا 

ة إن اهلل طرد الكافرين من رحمته في الدنيا واآلخرة، وأعدَّ لهم في اآلخرة ناًرا موقدة شديد
الحرارة، ماكثين فيها أبًدا، ال يجدون وليًّا يتوالهم ويدافع عانهم، وال نصايًرا ينصارهم،    

ياا ليتناا   : يوم ُتَقلَّب وجوه الكافرين في النار يقولون نادمين متحيِّرين. فيخرجهم من النار
 .أطعنا اهلل وأطعنا رسوله في الدنيا، فكنا من أهل الجن 

بنا إنا أَطْعنا أئمتنا في الضالل وكبراءنا في الشر ، فأزالوناا  ر: وقال الكافرون يوم القيام 
ربنا عذِّبهم من العذاب مثَلْي عذابنا الذي تعذبنا به، واطاردهم  . عن طريق الُهدى واإليمان
وفي هذا دليل على أن طاع  غير اهلل في مخالفا  أماره وأمار    . من رحمت  طرًدا شديًدا

أن التابع والمتبوع في العذاب مشاتركون، فليحاذر   رسوله، موجب  لسخط اهلل وعقابه، و
 .المسلم ذل 

َوَبَرُزوا ِللَِّه َجِميًعا َفَقاَل الضَُّعَفاُء ِللَِّذيَن اْسَتْكَبُروا ِإنَّا ُكنَّا َلُكْم َتَبًعا َفَهْل َأْناُتْم  } : وقال تعالى  
َداَنا اللَُّه َلَهَدْيَناُكْم َسَواٌء َعَلْيَناا َأَجِزْعَناا َأْم   ُمْغُنوَن َعنَّا ِمْن َعَذاِب اللَِّه ِمْن َشْيٍء َقاُلوا َلْو َه

 [ 11/إبراهيم]{ َصَبْرَنا َما َلَنا ِمْن َمِحيٍص 
َوُهاَو الَمَكااُن   ) َوَيْوَم الِقَياَمِ  َتْبُرُز الَخاَلِئُق ُكلَُّها ِللَواِحِد الَقهَّاِر ، َوَتْجَتِمُع ِفي َبَراٍز َواِحٍد  

ِللَقااَدِة الاِذيَن   ( الضُّاَعَفاُء  ) ، َفَيُقوُل اأَلْتَباُع ( َخاِلي الِذي َلْيَس ِفيِه َشْيٌء َيْسُتُرُه الَواِسُع ال
َلَقْد ُكنَّا َتاِبِعيَن َلُكْم َنْأَتِمُر ِبَأْمِرُكْم ، َوَقْد َفَعْلَنا َما : اْسَتْكَبُروا َعْن ِعَباَدِة اهلِل َوْحَدُه اَل َشِريَ  َلُه 

؟ َفَياُردُّ  { َفَهْل َأنُتْم مُّْغُناوَن َعنَّاا   } ُموَنا ِبِه ، َفَهْل َتْدَفُعوَن َعنَّا الَيْوَم َشْيئًا ِمَن الَعَذاِب َأَمْرُت
َعَناا ،  َلْو َأنَّ اهلَل َهَداَنا َلَهَدْيَناُكْم َمَعَنا ، َوَلِكنََّنا َضَلْلَنا َفَضَلْلُتْم َم: َعَلْيِهُم الَقاَدُة الُكَبَراُء َقاِئِليَن 

 َفَحقَّْت َكِلَمُ  الَعَذاِب َعَلى الَكاِفِريَن ، َواَل ُبدَّ ِمَن الصَّْبِر ألنَّ الَجَزَع اَل ُيِفيُد ، َوَساَواٌء َعَلْيَناا  
 .َأَجِزْعَنا َأْم َصَبْرَنا َفاَل َنَجاَة َلَنا ِمَن النَّاِر ، َواَل َمْصِرَف َلَنا َعْنَها 
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َحاجُّوَن ِفي النَّاِر َفَيُقوُل الضَُّعَفاُء ِللَِّذيَن اْسَتْكَبُروا ِإنَّا ُكنَّا َلُكاْم َتَبًعاا   َوِإْذ َيَت} : وقال تعالى   
َقاَل الَِّذيَن اْسَتْكَبُروا ِإنَّا ُكلٌّ ِفيَها ِإنَّ اللََّه َقْد َحَكاَم  ( 40)َفَهْل َأْنُتْم ُمْغُنوَن َعنَّا َنِصيًبا ِمَن النَّاِر 

َوَقاَل الَِّذيَن ِفي النَّاِر ِلَخَزَنِ  َجَهنََّم اْدُعوا َربَُّكْم ُيَخفِّْف َعنَّا َيْوًما ِمَن اْلَعاَذاِب  ( 48)َبْيَن اْلِعَباِد 
ا ِفي َقاُلوا َأَوَلْم َتُ  َتْأِتيُكْم ُرُسُلُكْم ِباْلَبيَِّناِت َقاُلوا َبَلى َقاُلوا َفاْدُعوا َوَما ُدَعاُء اْلَكاِفِريَن ِإلَّ( 40)

 [10-40/غافر]{( 10)اٍل َضَل
ِإنَّا َأَطْعَناُكْم ِفيَماا  : َوِفي َيْوِم الِقَياَمِ  َأْهُل النَّاِر ِفي الِحَجاِج َوالِخَصاِم ، َفَيُقوُل اأَلْتَباُع ِلْلَقاَدِة 

وا َعنَّا ِقْسطًا ِمَن الَعَذاِب َدَعْوُتُموَنا ِإَليِه ِفي الدُّْنَيا ِمَن الُكْفِر والضَّاَلِل ، َفَهْل َتْقِدُروَن َأْن َتْحَتِمُل
 .َفُتَخفُِّفوُه َعنَّا؟ َفَقْد ُكَنا َلُكْم َأْتَباعًا ، َوِإنََّما َدَخْلَنا النَّاَر ِبَسَبِب ِإَطاَعِتَنا َلُكْم 

َفَصَل اهلُل ِبَقَضاِئِه  ِإنَُّهْم َجِميعًا ِفي النَّاِر َيُذوُقوَن الَعَذاَب ، َوَقْد: َوَيُقوُل الُكَبَراُء ِلْلُمْسَتْضَعِفيَن 
ُكلُّ ِإْنَساٍن َبْيَن الِعَباِد ، َفَأْعَطى ُكلَّ َواِحٍد َما َيْسَتِحقُُّه ، َفاَل ُيَعذَُّب َأَحٌد ِبَذْنِب َأَحٍد ، َوِإنََّما ُيَعذَُّب 

 .ِهْم ِبَذْنِبِه ، َوِإنَُّهْم َجِميعًا َكاِفُروَن َوَقِد اْسَتَحقُّوا الَعَذاَب ِبَسَبِب ُكِفِر
اِر َوَلمَّا َيِئَس الُمْسَتْضَعُفوَن ِمْن َأْن َيْحِمَل السَّاَدُة الِذيَن َكاُنوا َسَبَب ُكْفِرِهْم ، َوِإْدَخاِلِهْم ِفي النَّ

ى ِبالادَُّعاِء  ، َشْيئًا ِمَن الَعَذاِب َعْنُهْم ، اتََّجُهوا ِإَلى َخَزَنِ  َجَهنََّم َيْسَأُلوَنُهْم االتَِّجاَه ِإَلى اهلِل َتَعاَل
 .ِلُيَخفَِّف َعْنُهْم َشْيئًا ِمَن الَعَذاِب ِفي النَّاِر 

َأَلْم َتْأِتُكْم : َوَيُردُّ َعَلْيِهْم َخَزَنُ  َجَهنََّم ُيَقرُِّعوَنُهْم َعَلى ُسوِء َصِنيِعِهْم ِفي الدُّْنَيا ، َوَيُقوُلوَن َلُهْم 
َنَعْم َلَقاْد  : َلى ِصْدِق َما َيْدُعوَنُكْم ِإَليِه؟ َوَيُقوُل الُمْسَتْضَعُفوَن ُرُسُل َربُِّكْم ِبالُحَجِج َوالَبَراِهيِن َع

وُل َلُهاْم  َجاَءُهْم ُرُسُل اهلِل ِبالُحَجِج والَبيَِّناِت َوَلِكنَُّهْم َلْم ُيْؤِمُنوا ِباهلِل َوَكذَُّبوا ُرُسَلُه ، َوِحيَنِئٍذ َيُق
َولِكنَّ ُدَعاَء الَكاِفِريَن اَل ُيِفيُد ، َواَل ُيْساَتَجاُب َلاُه ،   . ْنُتْم َوْحَدُكْم ِإذًا َفاْدُعوا َأ: َخزَنُ  َجَهنََّم 
 .َوَيْذَهُب ُسًدى 

َوِإنَُّهاْم  ( 36)َوَمْن َيْعُش َعْن ِذْكِر الرَّْحَمِن ُنَقيِّْض َلُه َشْيَطاًنا َفُهَو َلُه َقِريٌن } : وقال تعالى  
َحتَّى ِإَذا َجاَءَنا َقاَل َيا َلْيَت َبْيِني َوَبْيَنَ  ( 30)ِل َوَيْحَسُبوَن َأنَُّهْم ُمْهَتُدوَن َلَيُصدُّوَنُهْم َعِن السَِّبي

 [38-36/الزخرف]{ ( 38)ُبْعَد اْلَمْشِرَقْيِن َفِبْئَس اْلَقِريُن 
  ِفي الَمَعاِصاي ، َوَلاذَّاِت   َوَمْن َيَتَغاَفْل َوَيَتَعاَم َعِن الُقْرآِن ، َوَعْن ِذْكِر اهلِل َتَعاَلى ، َوَيْنَهِم 

َفِإنَّ اهلَل ُيَسلُِّط َعَلْيِه َشَياِطيَن اإِلْنِس َوالِجنِّ َفَيُكوُنوَن َلُه ُقْرَناَء ، ُيَزيُِّنوَن . . الدُّْنَيا َوَشَهَواِتَها 
 .َعَلْيِه َغَضُب اهلِل َوِعَقاُبُه  َلُه اْرِتَكاَب الَمَعاِصي ، َواالْشِتَغاَل ِباللَّذَّاِت ، َفَيْسَتْرِسُل ِفيَها َفَيِحقُّ
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َوَهُؤاَلِء الُقرَناُء ِمن َشَياِطيِن اإِلْنِس والِجنِّ ، الِذيَن ُيَقيُِّضُهم اهلُل ِلُكلِّ َمْن َيْعُشوا َعاْن ِذْكاِر    
َلى َجاادَِّة الُهاَدى   الرَّْحَمِن ، ُيَحاِوُلوَن َصْرَفُه َعِن الَحقِّ ِإَلى الَباِطِل ، َوُيوْسِوُسوَن َلُه َأنَُّه َع

 .والَحقِّ والصََّواِب ، َوَأنَّ َغْيَرُه َعَلى الَباِطِل ، َوُيَكرُِّهوَن ِإَليِه اإِلْيَماَن َفُيِطيُعُهْم 
اِن َوِحيَن ُيَواِفي َهَذا الَغاِفُل ، الِذي َتَسّلَطْت َعَلْيِه الشََّياِطيُن ، َربَُّه َيْوَم الِقَياَمِ  َيَتَبرَُّم بالشَّاْيطَ 

َيا َلْيَت َبْيِني َوَبْيَنَ  ُبْعَد َما َبيَن الَمْشاِرِق والَمْغاِرِب ، َفِباْئَس    : الِذي ُوكَِّل ِبِه ، َوَيُقوُل َلُه 
 .الَقِريُن َأْنَت ، أَلنََّ  َأْضَلْلَتِني ، َوَأْوَصْلَتِني ِإَلى َما َأَنا ِفيِه ِمَن الِخْزِي والَعَذاِب الُمِهيِن 

َلْن َيْنَفَعُكْم ، َوَلاْن ُيَغِناَي   : َذا الَغاِفِل الَجاِهِل َوَأْمَثاِلِه ، َوَشَياِطيِنِهْم َتْقِريعًا َوَتْوِبيخًا َوُيَقاُل ِلَه
 َواِحٍد َعْنُكم اْجَتَماُعُكْم ِفي َناِر َجَهنََّم َأْنُتْم َوقرَناُؤُكْم ، َواَل اْشِتَراُكُكْم ِفي الَعَذاِب اأَلِليِم ، أَلنَّ ُكلَّ

 .َعاِني ِمَن الَعَذاِب َما َيْكِفيِه ُي
َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلْن ُنْؤِمَن ِبَهَذا اْلُقْرَآِن َوَلا ِبالَِّذي َبْيَن َيَدْيِه َوَلْو َتاَرى ِإِذ  } : وقال تعالى   

ُقوُل الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِللَّاِذيَن  الظَّاِلُموَن َمْوُقوُفوَن ِعْنَد َربِِّهْم َيْرِجُع َبْعُضُهْم ِإَلى َبْعٍض اْلَقْوَل َي
َقاَل الَِّذيَن اْسَتْكَبُروا ِللَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا َأَنْحُن َصاَدْدَناُكْم  ( 31)اْسَتْكَبُروا َلْوَلا َأْنُتْم َلُكنَّا ُمْؤِمِنيَن 

يَن اْسُتْضِعُفوا ِللَِّذيَن اْسَتْكَبُروا َباْل  َوَقاَل الَِّذ( 31)َعِن اْلُهَدى َبْعَد ِإْذ َجاَءُكْم َبْل ُكْنُتْم ُمْجِرِميَن 
َلمَّاا َرَأُوا   َمْكُر اللَّْيِل َوالنََّهاِر ِإْذ َتْأُمُروَنَنا َأْن َنْكُفَر ِباللَِّه َوَنْجَعَل َلُه َأْنَداًدا َوَأَسارُّوا النََّداَما َ  

{ ( 33)وا َهْل ُيْجَزْوَن ِإلَّا َماا َكااُنوا َيْعَمُلاوَن    اْلَعَذاَب َوَجَعْلَنا اْلَأْغَلاَل ِفي َأْعَناِق الَِّذيَن َكَفُر
 [33-31/سبأ]

َلْن ُنْؤِمَن ِبهذا الُقْرآِن ، َواَل ِبالُكُتِب الِتي َتَقدََّمْتاُه ، َواَل ِبَماا   : َوَقاَل َقْوٌم ِمْن ُمْشِرِكي الَعَرِب 
وِر ، َوالِحَساِب ، َوالَجَزاِء ، َوَيُردُّ اهلُل َتَعالى اْشَتمَلْت َعليِه ِمْن ُأموِر الَغْيِب ، َوالَبْعِث ، َوالنُُّش

َلْو َتَرى َيا ُمَحمَُّد َحاَل ُأولِئَ  الُكفَّاِر ، َيْوَم الِقَياَماِ  ، َوُهاْم   : َعليهم ، َقاِئاًل لَرُسوِلِه الَكِريِم 
إذًا َلَرَأْيَت َأمارًا  . . الذِّلَُّ  والَمَهاَنُ   َوُقوٌف َبْيَن َيَدْي َربِِّهْم ، ِلْلِحَساِب َوالَجَزاِء ، َوَقْد َعَلْتُهُم

َعَجبًا ، ِإْذ َيُقوُل األْتَباُع الُمْسَتْضَعُفوَن ِللسَّاَدِة الُمْسَتْكِبِريَن الِذيَن َحَمُلوُهْم َعلى اتَِّباِع َسابيِل  
وَنا َعلى اتَِّباِعُكْم َحْماًل َلُكّنا آَمنَّاا  َلوال َأنَُّكم َصَدْدُتُمونا َعِن الُهَدى ، َوَحَمْلُتُم: الَغيِّ والضَّاَللِ  

 .ِبَربِّنا ، َوِبَما َجاَء ِبِه َرُسوُل اهلِل 



 « َّارَهْدُي الَنبي الُمْخَتار في َوْصِف الَجنَِّة والن»      

َخاَف الَفْوت« » َمْن َأْيَقَن الَمْوت 311 

َهْل َنْحُن الِذيَن َصَدْدَناُكْم َعاِن اتَِّبااِع   : َفَيُردُّ السَّادُة الُمْسَتْكِبُروَن َعَلى الُمسَتْضَعِفيَن َقاِئِليَن  
؟ َلْيَس هذا َحقًَّا ، ِإنَُّكْم الِذيَن َمَنْعُتْم الِذيَن َمَنْعُتْم َأْنُفَسُكْم َحظََّها ِمِن الَحقِّ الِذي َجاَءُكْم ِمْن َربُِّكْم

 .اتَِّباِع الُهَدى إِلْجَراِمُكْم َوِإيثاِرُكُم الُكْفَر َعَلى اإِليَماِن 
َوْسِوُسوَن َلَنا ِبالُكْفِر َلياًل َوَنَهاارًا ،  َبْل َأْنُتُم الِذيَن ُكْنُتْم ُت: َفَقاَل اأَلتباُع الُمْسَتْضَعُفوَن ِللسَّاَدِة 

ْن َوُتُغوَننا ِبالّّثََّباِت َعَلى الكًُْفِر ، َواإِلَقاَمِ  َعَليِه ، َوُتْخِبُروَننا َأنَّنا َعَلى ُهدًى ِفيَماا َنْعُباُدُه ِما   
 .َأْصَناٍم َوَأْوَثاٍن َوَأنَداٍد 

الُمْسَتْضَعِفيَن َوَبيَن السَّاَدِة الَمْتُبوِعيَن ، َوُيِسرُّ ُكلُّ َفِرياٍق فاي   َوَيَتَوقَُّف الِحَواُر َبْيَن اأَلْتَباِع 
َنْفِسِه ما َيْشُعُر ِبِه ِمْن َحْسَرٍة َوَنَدٍم َعَلى ما َفرََّط في َجْنِب اهلِل ، َوَما َقصََّر في َطاَعِتِه ، ِحيَن 

ُثمَّ ُتوَضُع اأَلْغالُل َوِسالِسُل الَحِديِد ِفي َأْعَناِق . ميَن َيَرى الَعذاَب الِذي َأَعدَُّه اهلُل ِلْلَكَفرِة الُمْجِر
 .هؤالِء ، َوُهْم في النَّاِر 

والَعَذاُب الِذي َيْلَقْوَنُه ِفي َناِر َجَهنََّم ِإَنما ُهَو الَجَزاُء الِذي َيْسَتِحقُّوَنُه َعلى َما اْجَتَرُحاوا ِماَن   
 .الدُّنيا  الُكْفِر َواآلثاِم والسَّيَِّئاِت ِفي
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ذكر بكاء أهل النار وزفيرهم وشهيقهم وصراخهم : 

 
ذكر بكاء أهل النار وزفيرهم وشهيقهم وصراخهم ودعائهم الذي ال يستجاب لهم قال اهلل 

  [100: األنبياء]( َلُهْم ِفيَها َزِفيٌر َوُهْم ِفيَها اَل َيْسَمُعوَن)تعالى 
]*[ابن مسعود قال إذا التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد

بقي في النار من يخلد فيها جعلوا في توابيت من نار فيها مسامير من نار ثم جعلت تل  
هم ثم التوابيت في توابيت من نار ثم قذفوا في نار الجحيم فيرون أنه ال يعذب في النار غير

  [100: األنبياء( ]َلُهْم ِفيَها َزِفيٌر َوُهْم ِفيَها اَل َيْسَمُعوَن)تال ابن مسعود 
]*[قال غفل سويد بن التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد 
إذا أراد اهلل أن ينسى أهل النار جعل للرجل صندوقا على قدره من النار وال ينبض عرق  :
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فيه مسمار من نار ثم تضرم بينهما نار ثم بقفل من نار ثم يجعل ذل  الصندوق في إال 
صندوق من نار ثم تضرم بينهما نار ثم يقفل ثم يطرح أو يلقى في النار فذل  قوله تعالى 

يَها َزِفيٌر َلُهْم ِف)وقوله تعالى  [16: الزمر( ]َلُهْم ّمن َفْوِقِهْم ُظَلٌل ّمَن الّناِر َوِمن َتْحِتِهْم ُظَلٌل)
 .في النار أحدا غيره  أنقال فما يرى   [100: األنبياء( ]َوُهْم ِفيَها اَل َيْسَمُعوَن

  [106:  هود( ]َفَأّما اّلِذيَن َشُقوْا َفِفي الّناِر َلُهْم ِفيَها َزِفيٌر َوَشِهيٌق: )قال تعالىو
]*[الربيع بن أنس ن التخويف من النار عرحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد

 .الزفير في الحلق والشهيق في الصدر 
]*[قتادة صوت الكافر التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  وأورد

 .في النار مثل صوت الحمار أوله زفير وآخره شهيق 
  [30: فاطر( ]َوُهْم َيْصَطِرُخوَن ِفيَها: )قال تعالى و
 البكااء  يرسال : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع  رضي اهلل عنه أنسحديث  )

 كهيئا   وجاوههم  في يصير حتى الدم يبكون ثم الدموع تنقطع حتى فيبكون النار أهل على
 . لجرت السفن فيه أرسلت لو األخدود

 
 طلب أهل النار الخروج منها فصٌل في: 

 
 طلب أهل النار الخروج منها: 

 
َرّبَنآ َأْخِرْجَنا ِمْنَها َفِإْن ُعْدَنا *  َرّبَنا َغَلَبْت َعَلْيَنا ِشْقَوُتَنا َوُكّنا َقْومًا َضآّليَن َقاُلوْا: )قال تعالى

 [ 108 : 106 المؤمنون] ( َقاَل اْخَسُئوْا ِفيَها َواَل ُتَكّلُموِن*  َفِإّنا َظاِلُموَن
 :رحمه اهلل في تفسيره قال اإلمام ابن كثير  ]*[
ُردَّنا إلى الدار الدنيا، فإن عدنا إلاى ماا   : أي{ ْخِرْجَنا ِمْنَها َفِإْن ُعْدَنا َفِإنَّا َظاِلُموَن َربََّنا َأ} 

َفاْعَتَرْفَنا ِبُذُنوِبَنا َفَهْل ِإَلى ُخُروٍج } : سلف منا، فنحن ظالمون مستحقون للعقوب ، كما قالوا
َوْحَدُه َكَفْرُتْم َوِإْن ُيْشَرْ  ِبِه ُتْؤِمُنوا َفاْلُحْكُم ِللَّاِه اْلَعِلايِّ   َذِلُكْم ِبَأنَُّه ِإَذا ُدِعَي اللَُّه . ِمْن َسِبيٍل 
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ال سبيل إلى الخروج؛ ألنكم كنتم تشركون بااهلل إذا وحاده   : أي[ 11، 11: غافر]{ اْلَكِبيِر 
 .المؤمنون

َباِدي َيُقوُلوَن َربََّنا آَمنَّا َفااْغِفْر  ِإنَُّه َكاَن َفِريٌق ِمْن ِع( 108)َقاَل اْخَسُئوا ِفيَها َوال ُتَكلُِّموِن } 
ْم َلَنا َواْرَحْمَنا َوَأْنَت َخْيُر الرَّاِحِميَن َفاتََّخْذُتُموُهْم ِسْخِريًّا َحتَّى َأْنَساْوُكْم ِذْكاِري َوُكْناُتْم ِماْنهُ    

 .{ وَن َتْضااَحُكوَن  ِإنِّااي َجااَزْيُتُهُم اْلَيااْوَم ِبَمااا َصااَبُروا َأنَُّهااْم ُهااُم اْلَفاااِئزُ      
والرجع  إلاى هاذه الادار  ،     هذا جواب من اهلل تعالى للكفار إذا سألوا الخروج من النار

ال : أي{ َوال ُتَكلُِّماوِن  } . امكثوا فيها صاغرين ُمهاانين أذالء : أي{ اْخَسُئوا ِفيَها } : يقول
 .تعودوا إلى سؤالكم هذا، فإنه ال جواب لكم عندي

هذا قاول الارحمن حاين    : قال{ اْخَسُئوا ِفيَها َوال ُتَكلُِّموِن }  :قال الَعْوِفي، عن ابن عباس
 .انتهى  .كالمهم منه انقطع

 [ 00: الزخرف( ]َوَناَدْوْا َيَماِلُ  ِلَيْقِض َعَلْيَنا َرّبَ  َقاَل ِإّنُكْم ّماِكُثوَن: )قال تعالىو
 :رحمه اهلل في تفسيره قال اإلمام ابن كثير  ]*[
 .خازن النار: وهو{ اِلُ  َوَناَدْوا َياَم} 

حدثنا حجاج بن ِمْنهال، حدثنا سفيان بن عيين ، عن عمرو بن عطااء عان   : قال البخاري
} : سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقرأ على المنبر: صفوان بن يعلى، عن أبيه قال
 {َوَناَدْوا َياَماِلُ  ِلَيْقِض َعَلْيَنا َربَُّ  

ال ُيْقَضى َعَلْيِهْم َفَيُموُتوا } : حنا مما نحن فيه، فإنهم كما قال تعالىليقبض أرواحنا فيري: أي
الَِّذي َيْصَلى النَّااَر  . َوَيَتَجنَُّبَها األْشَقى } : وقال[. 36: فاطر]{ َوال ُيَخفَُّف َعْنُهْم ِمْن َعَذاِبَها 

، فلما سألوا أن يموتوا أجاابهم  [13- 11: األعلى]{ ُثمَّ ال َيُموُت ِفيَها َوال َيْحَيى . اْلُكْبَرى 
 : { َقاَل ِإنَُّكْم َماِكُثوَن } مال ، 

 .رواه ابان أباي حااتم   . إنكام مااكثون  : مكث ألاف سان ، ثام قاال    : قال ابن عباس
 .انتهى .ال خروج لكم منها وال محيد لكم عنها: أي
*  َرّبُكْم ُيَخّفْف َعّنا َيْومًا ّمَن اْلَعاَذابِ َوَقاَل اّلِذيَن ِفي الّناِر ِلَخَزَنِ  َجَهّنَم اْدُعوْا : )قال تعالىو

ِإاّل ِفاي   َقاُلَوْا َأَوَلْم َتُ  َتْأِتيُكْم ُرُسُلُكْم ِباْلَبّيَناِت َقاُلوْا َبَلَى َقاُلوْا َفاْدُعوْا َوَما ُدَعااُء اْلَكااِفِرينَ  
  [10: 40غافر ( ]َضاَلٍل
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 :رحمه اهلل في تفسيره قال اإلمام ابن كثير  ]*[
لما علموا أن { َوَقاَل الَِّذيَن ِفي النَّاِر ِلَخَزَنِ  َجَهنََّم اْدُعوا َربَُّكْم ُيَخفِّْف َعنَّا َيْوًما ِمَن اْلَعَذاِب } 

أن يادعوا  ر ا  ألهل النا} : اهلل، سبحانه، ال يستجيب منهم وال يستمع لدعائهم، بل قد قال
ب، فقالت لهام الخزنا  راديان    ن العذالهم اهلل أن يخفف عن الكافرين ولو يوما واحدا م

أوما قامت عليكم الحجج في الادنيا علاى   : أي{ َأَو َلْم َتُ  َتْأِتيُكْم ُرُسُلُكْم ِباْلَبيَِّناِت } : عليهم
أنتم ألنفسكم، فنحن ال ندعو لكم وال نسامع  : أي{ َقاُلوا َبَلى َقاُلوا َفاْدُعوا } ألسن  الرسل؟ 

منكم برآء، ثم نخبركم أنه سواء دعاوتم أو لام تادعوا ال     منكم وال نود خالصكم، ونحن
إال : أي{ َوَما ُدَعاُء اْلَكاِفِريَن ِإال ِفي َضاالٍل  } : يستجاب لكم وال يخفف عنكم؛ ولهذا قالوا 

 .انتهى  .من ذهاب، ال يتقبل وال يستجاب
َصاِلحًا َغْيَر اّلِذي ُكاّنا َنْعَماُل َأَوَلاْم   َوُهْم َيْصَطِرُخوَن ِفيَها َرّبَنآ َأْخِرْجَنا َنْعَمْل : )قال تعالىو

 [ 30: فاطر( ]ُنَعّمْرُكْم ّما َيَتَذّكُر ِفيِه َمن َتَذّكَر َوَجآَءُكُم الّنِذيُر َفُذوُقوْا َفَما ِللّظاِلِميَن ِمن ّنِصيٍر
 :رحمه اهلل في تفسيره قال اإلمام ابن كثير  ]*[
 .هاذا جازاء كال مان كفار برباه وكاذب باالحق        : أي{ َكَذِلَ  َنْجِزي ُكالَّ َكُفاوٍر   } 

: ينادون فيها، يجأرون إلى اهلل، عز وجل بأصاواتهم : أي{ َوُهْم َيْصَطِرُخوَن ِفيَها } : وقوله
يسألون الرجع  إلى الدنيا، ليعملاوا  : أي{ َربََّنا َأْخِرْجَنا َنْعَمْل َصاِلًحا َغْيَر الَِّذي ُكنَّا َنْعَمُل } 

وقد علم الرب، جل جالله، أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا، لعادوا لما نهوا غير عملهماألول، 
} : فلهذا ال يجيبهم إلى سؤالهم، كما قال تعالى مخبرا عنهم في قولهم. عنه، وإنهم لكاذبون

{ ُيْشاَرْ  ِباِه ُتْؤِمُناوا    َفَهْل ِإَلى ُخُروٍج ِمْن َسِبيٍل َذِلُكْم ِبَأنَُّه ِإَذا ُدِعَي اللَُّه َوْحَدُه َكَفْرُتْم َوِإْن 
ال يجيبكم إلى ذل  ألنكم كنتم كذل ، ولو رددتم لعّدتم إلى ما نهيتم : ، أي[ 11، 11: غافر]

أوما عشتم في الادنيا  : أي{ َأَوَلْم ُنَعمِّْرُكْم َما َيَتَذكَُّر ِفيِه َمْن َتَذكََّر } : عنه؛ ولهذا قال هاهنا
 نتفعتم به في مدة عمركم؟أعمارا لو كنتم ممن ينتفع بالحق ال

فروي عن علي بان الحساين زيان     وقد اختلف المفسرون في مقدار العمر المراد هاهنا
 .مقدار سبع عشرة سن : العابدين أنه قال
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اعلموا أن طول العمر حج ، فنعوذ باهلل أن ُنَعيَّر  بطول العمر، قد نزلت هاذه  : وقال قتادة 
، وإن فيهم البن ثماني عشرة سن  ، وكاذا  { ا َيَتَذكَُّر ِفيِه َمْن َتَذكََّر َأَوَلْم ُنَعمِّْرُكْم َم} : اآلي 

 .قال أبو غالب الشيباني
َأَوَلاْم  } : وقال عبد اهلل بن المبار ، عن َمْعَمر، عن رجل، عن وهب بن ُمَنبِّه فاي قولاه  

 .عشرين سن : قال{ ُنَعمِّْرُكْم َما َيَتَذكَُّر ِفيِه َمْن َتَذكََّر 
َأَوَلْم ُنَعمِّْرُكْم َما َيَتاَذكَُّر ِفياِه   } : هشيم، عن منصور، عن زاذان، عن الحسن في قوله وقال

 .أربعين سن : قال{ َمْن َتَذكََّر 
إذا بلغ أحادكم  : ، عن مجاهد، عن الشعبي، عن مسروق أنه كان يقول[ أيضا]وقال ُهَشْيم 

 .أربعين سن ، فليأخذ حذره من اهلل عز وجل
حدثنا ابن عبد األعلى، حادثنا بشار بان    : عن ابن عباس فيما قال ابن جرير وهذه رواي 

: سمعت ابان عبااس يقاول   : المفضل، حدثنا عبد اهلل بن عثمان بن ُخَثْيم، عن مجاهد قال
 .أربعون سن { َأَوَلْم ُنَعمِّْرُكْم َما َيَتَذكَُّر ِفيِه َمْن َتَذكََّر } : العمر الذي أعذر اهلل إلى ابن آدم

ثم رواه مان  . وهذا القول هو اختيار ابن جرير. كذا رواه من هذا الوجه، عن ابن عباسه
طريق الثوري وعبد اهلل بن إدريس، كالهما عن عبد اهلل بن عثمان بن خثيم ، عن مجاهد ، 

ُر َأَوَلْم ُنَعمِّْرُكْم َما َيَتاَذكَّ } : العمر الذي أعذر اهلل فيه البن آدم في قوله: عن ابن عباس قال
 .ستون سن { ِفيِه َمْن َتَذكََّر 

فهذه الرواي  أصح عن ابن عباس، وهي الصحيح  في نفس األمر أيًضا، لما ثبت في ذلا   
ال كما زعمه ابن جرير، من أن الحديث لم يصاح؛ ألن فاي   ا   كما سنوردها من الحديث  

 .إسناده َمْن يجب التثبت في أمره
العمر الذي َعيَّرهم اهلل به في : اهلل عنه، أنه قال وقد روى أصبغ بن ُنبات ، عن علي، رضي

 .ستون سن { َأَوَلْم ُنَعمِّْرُكْم َما َيَتَذكَُّر ِفيِه َمْن َتَذكََّر } : قوله تعالى
 ثم ذكر اإلمام ابن كثير رحمه اهلل تعالى الحديث اآلتي: 
أعاذر  : قال   أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث  )

 .انتهى  . اهلل إلى امرئ أخَّر أجله حتى بلَّغه ستين سن 
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 أتات  من : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجامع هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث  )
 . العمر في إليه اهلل أعذر فقد سن  ستون عليه

           :قال اإلمام المناوي رحمه اهلل تعالى  في فيض القدير ]*[   
 مواضع على عذره بسط أي  (  العمر في إليه الّله أعذر فقد سن  ستون عليه أتت من  ) 

 فيقاول  هاذا؟  علاى  حمل  ما عنه نهى ما فعل لمن يقال كما إليه العذر وطلب له التملق
 فاإذا  عن  وتجاوزنا عذرنا  قد له فيقال  كذا وخفت كذا ورجوت كذا وغّرني فالن خدعني

 فقاد  بسااحته  الموت نذير هو الذي الشيب وحلول العمر تالهي مع عتذروي العبد يرجع لم
 بطاال  ابن قال  ،  بالّله إال قوة وال الحج  تر  في الحج  وعدم إنذاره ورفض عذاره خلع
 المنيا   وترقاب  اإلناب  سن وهو المعتر  من قريب  ألنها لذل  حّدًا الستون كانت إنما  : 

 ثم العلم حال  إلى الجهل حال  من ينقلهم حتى بعباده تعالى همن لطفًا إعذار بعد إعذار فهذا
  .  الواضح  الحج  بعد إال يعاقبهم فلم إليهم أعذر

 
                 أهل النار ال يزالون في رجاء حتى يذبح الموت فصٌل في: 

 
 أهل النار ال يزالون في رجاء حتى يذبح الموت: 

 
فرج إلى أن يذبح الموت فحينئذ يقع منهم اإليااس وتعظام   وال يزال أهل جهنم في رجاء ال

بعين البصيرة وأْمِعِن النظر فيه واجعل لاه  وتأمل في الحديث اآلتي عليهم الحسرة والحزن 
، ودرر  غارر الفوائاد    بما فيه من موِقعًا عسى اهلل أن ينفع  سمع  مسمعا وفي قلبمن 

 .  الفرائد
كهيئ  كبٍش أملح فينادي يؤتى بالموت  :قال  النبي أن ( حديث أبي سعيد في الصحيحين)

هل تعرفون هذا ؟ فيقولون نعم هاذا   فيشرئبون وينظرون فيقول   ! يا أهل الجن    :  مناٍد
هال   فيشرئبون وينظارون فيقاول     ! يا أهل النار   :  يناديثم  الموت وكلهم قد رآه ، 

ياا أهال الجنا     : ثم يقول فيذبح  آه ، تعرفون هذا ؟ فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد ر
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َوَأْنِذْرُهْم َيْوَم اْلَحْساَرِة ِإْذ  : )تعالى خلوٌد فال موت ثم قرأ قوله خلوٌد فال موت ويا أهل النار 
   . [30: اآلي  -مريم : سورة( ]ُقِضَي األْمُر َوُهْم ِفي َغْفَلٍ  َوُهْم اَل ُيْؤِمُنوَن

 أهال  صار إذا :قال   أن النبي ( ابت في الصحيحين الثرضي اهلل عنه  عمر ابنحديث  )
 ياذبح  ثم النار و الجن  بين يجعل حتى بالموت جيء النار إلى النار أهل و الجن  إلى الجن 
 الجنا   أهال  فيزداد موت ال خلود النار أهل يا موت ال خلود الجن  أهل يا: مناد ينادي ثم

 . حزنهم إلى حزنا النار أهل يزداد و فرحهم إلى فرحا
 

 ذكر نداء أهل النار أهل الجن فصٌل في 
 
وتكليم بعضهم بعضا ذكر نداء أهل النار أهل الجن  وأهل الجن  أهل النار : 

 ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 .ل النار وتكليم بعضهم بعضا ذكر نداء أهل النار أهل الجن  وأهل الجن  أه
َوَناَدَى َأْصَحاُب اْلَجّنِ  َأْصَحاَب الّناِر َأن َقْد َوَجْدَنا َما َوَعَدَنا َرّبَنا َحّقًا َفَهْل َوَجدّتم : )قال تعالى

اّلِذيَن َيُصاّدوَن  *  ِلِميَنّما َوَعَد َرّبُكْم َحّقًا َقاُلوْا َنَعْم َفَأّذَن ُمَؤّذٌن َبْيَنُهْم َأن ّلْعَنُ  الّلِه َعَلى الّظا
َوَبْيَنُهَما ِحَجاٌب َوَعَلى األْعَراِف ِرَجاٌل *  َعن َسِبيِل الّلِه َوَيْبُغوَنَها ِعَوجًا َوُهْم ِبااَلِخَرِة َكاِفُروَن

َوِإَذا *  َوُهْم َيْطَمُعوَن َيْعِرُفوَن ُكاّل ِبِسيَماُهْم َوَناَدْوْا َأْصَحاَب اْلَجّنِ  َأن َساَلٌم َعَلْيُكْم َلْم َيْدُخُلوَها
َوَنااَدَى  *  ُصِرَفْت َأْبَصاُرُهْم ِتْلَقآَء َأْصَحاِب الّناِر َقاُلوْا َرّبَنا اَل َتْجَعْلَنا َمَع اْلَقاْوِم الّظااِلِمينَ  

 َما ُكْنُتْم َتْسَتْكِبُروَنَأْصَحاُب األْعَراِف ِرَجااٍل َيْعِرُفوَنُهْم ِبِسيَماُهْم َقاُلوْا َمآ َأْغَنَى َعنُكْم َجْمُعُكْم َو
 َأَهَاُؤآلِء اّلِذيَن َأْقَسْمُتْم اَل َيَناُلُهُم الّلُه ِبَرْحَمٍ  اْدُخُلوْا اْلَجّناَ  اَل َخاْوٌف َعَلاْيُكْم َواَل َأناُتمْ    * 

ِء َأْو ِمّماا َرَزَقُكاُم   َوَناَدَى َأْصَحاُب الّناِر َأْصَحاَب اْلَجّنِ  َأْن َأِفيُضوْا َعَلْيَنا ِمَن اْلَمآ*  َتْحَزُنوَن
 [  10،  44األعراف ] ( الّلُه َقاُلَوْا ِإّن الّلَه َحّرَمُهَما َعَلى اْلَكاِفِريَن

َربُُّهْم ،  َوَبْعَد َأْن َيْسَتِقرَّ َأْهَل الَجنَِّ  ِفيَها ، َوَيْحَمُدوَن اهلَل َتَعاَلى َعَلى النَِّعيِم الِذي َأْسَبَغُه َعَلْيِهْم
َن َعَلى َأْهِل النَّاِر ، َفَيَرْوَن َما ُهْم ِفيِه ِمَن الَعَذاِب َوالنََّصاِب ، َوَياَرْوَن َقْوماًا ِممَّاْن     َيطَِّلُعو

َعَرُفوُهْم ِفي الَحَياِة الدُّْنيا ، َوَكاُنوا ُيَكذُِّبوَن ِبآَياِت اهلِل ، َوَيْكُفُروَن ِبَهاا ، َوَيْساَخُروَن ِماَن    
َن ِفي ِصْدِق َما َجاَء ِبِه اأَلْنِبَياُء َعْن َثَواِب اهلِل ِلْلُمْؤِمِنيَن ، َفاِعِلي الَخْياِر  الُمْؤِمِنيَن ، َوُيَشكُِّكو
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َلَقْد َوَجْدَنا َنْحاُن َماا   : ، َوَعِن الَعَذاِب الِذي َيْنَتِظُر الُمَكذِِّبيَن الُمْجِرميَن ، َفُيَخاِطُبوَنُهْم َقاِئِليَن 
َوَجنَّاٍت ، َحّقًا ، َجَزاًء َعَلى اإِليَماِن َوالَعَمِل الصَّاِلِح ، َفَهْل َوَجْدُتْم َأْنُتْم  َوَعَدَنا َربُّنا ِمْن َنِعيٍم ،

َأْن َنَعاْم ، َلَقاْد   : َيا َأْصَحاَب النَّاِر َما َوَعَدُكْم َربُُّكْم ِمْن َعَذاٍب َوَنَكاٍل َحّقًا؟ َفُيِجيُبُهْم َأْهُل النَّاِر 
َأْن َلْعَنَ  اهلِل ُمْسَتِقرٌَّة َعَلاى  : َد َأْن ُيِقروا َعَلى َأْنُفِسِهْم ِبالُكْفِر ، ُيْعِلُن ُمْعِلٌن َوَبْع. َوَجْدَنا َذِلَ  

 .الظَّاِلِميَن أَلْنُفِسِهْم ِبالُكْفِر َوالَمَعاِصي 
َيُصدُّوَن َعاْن َساِبيِل اهلِل ،    ِإنَُّهُم الِذيَن: َوُيَعرُِّف اهلُل َتَعاَلى َهُؤاَلِء الظَّاِلِميَن أَلْنُفِسِهْم َفَيُقوُل 

َوَيْمَنُعوَن النَّاَس ِمْن اتَِّباِع َما َشَرَع اهلُل ِمَن الُهَدى ، َوَما َجاَءْت ِبِه النُُّباوَّاَت ، َوَيْبُغاوَن َأْن   
ِلَقاِء اهلِل ِفي اآلِخاَرِة  َتُكوَن َسبيُل اهلِل ُمْعَوجًَّ  َغْيَر ُمْسَتِقيَمٍ  َحتَّى اَل َيْسُلَكَها َأَحٌد ، َوَيْكُفُروَن ِب

، ألنَُّهْم  ، اَل ُيَصدُِّقوَن َواَل ُيْؤِمُنوَن ، َوِلَذِلَ  َفإنَُّهْم اَل ُيَباُلوَن ِبَما َيْأُتوَن ِمْن ُمْنَكِر الَقْوِل َوالِفْعِل
 .اَل َيْرُجوَن ِلَقاَء اهلِل َوِحَساَبُه 

َيْمَنُع ُوُصوَل َأْهاِل النَّااِر   ( ِحَجابًا ) ِ  ، َوَأْهِل النَّاِر ِحاَجزًا ِإنَّ َبْيَن َأْهِل الَجنَّ: َوَيُقوُل َتَعاَلى  
{ َفُضِرَب َبْيَنُهم ِبُسوٍر لَُّه َباٌب } ِإَلى الَجنَِّ  ، َوُهَو السُّوُر الِذي َقاَل َعْنُه َتَعاَلى ِفي آَيٍ  َأْخَرى 

 .َوُهَو اأَلْعَراُف 
َعَلى اأَلْعَراِف ُأَناٌس َتَساَوْت َحَسَناُتُهْم َمْع َسيَِّئاِتِهْم ، َفاَل ُهْم ِماْن   َيِقُف: َوَيُقوُل الُمفسُِّروَن 

وَن َأْهِل الَجنَِّ  ، َوال ُهْم ِمْن َأْهِل النَّاِر ، َوُهْم َيْنَتِظُروَن َحتَّى َيْقِضَي اهلُل ِفيِهْم ، َولِكنَُّهْم َيْطَمُع
 .ِبَمنِِّه َوَكَرِمِه َوَرْحَمِتِه  ِفي َأْن ُيْدِخَلُهُم اهلُل الَجنََّ 

َوِهَي ) َوَأْهُل اأَلْعَراِف َيْعِرُفوَن ُكالًّ ِمْن َأْهِل النَّاِر َوَأْهِل الَجنَِّ  ِبِسيَماُهُم الِتي َوَصَفُهُم اهلُل ِبَها 
ُد الَوْجاِه َوالَقَتاَرُة الِتاي    َبَياُض الَوْجِه ، َوَنْضَرُة النَِّعيِم الِتي َتْعُلو ُوُجوَه َأْهِل الَجنَِّ  ، َوَسوا

َساَلٌم : َوَيَتَوجَُّه َأْهُل اأَلْعَراِف إَلى َأْهِل الَجنَِّ  ِبالسَّاَلِم َقاِئِليَن َلُهْم ( . َتْرَهُق ُوُجوَه َأْهِل النَّاِر 
 .ُهُم اهلُل الَجنََّ  َمَعُهْم َعَلْيُكْم ، َيُقوُلوَنَها ُمَهنِِّئيَن ِبالَفْوِز ِبالِحَساِب ، َطاِمِعيَن ِفي َأْن ُيِدِخلََ

ِإنَّ َأْهَل اأَلْعَراِف ( َلْم َيْدُخُلوَها َوُهْم َيْطَمُعوَن ) َوَقاَل ُمَفسُِّروَن آَخُروَن ِفي َتْفِسيِر َقْوِلِه َتَعاَلى 
وا الَجنَّاَ  ، ِإْذ َيُكوُناوَن   ُيَسلُِّموَن َعَلى َأْهِل الَجنَِّ  َبْعَد َأْن َيْجَتاُزوا الِحَساَب ، َوَقْبَل َأْن َياْدُخلُ 

 .َطاِمِعيَن ِفي ُدُخوِلَها ِلَما َرَأْوُه ِمْن ُيْسِر الِحَساِب  
 َتْجَعْلناا  َوُكلََّما اتََّجَهْت َأْبَصاُرُهْم إَلى ِجَهِ  َأْهِل النَّاِر َتَعوَُّذوا ِباهلِل ِمْن َمَناِزِلِهْم ، َوَقاُلوا َربَّنا اَل

 .ِميَن َمَع الَقْوِم الظَّاِل
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َأْي ِبَسَواِد ) َوَيْعِرُف َأْهُل اأَلْعَراِف ُرُؤوَس الُكْفِر ، َوَقاَدَة الشِّْرِ  ، َوُهْم ِفي النَّاِر ، ِبِسيَماُهْم 
 َلْم َتْنَفْعُكْم َكْثَرُتُكْم ، َوَجْمُعُكاُم الَمااَل ، َوَلاْم ُيْغاِن َعاْنُكمُ     : َفُيَقرُِّعوَنُهْم َقاِئِليَن ( ُوُجوِهِهْم 

اْسِتْكَباُرُكْم ، ِمْن َعَذاِب اهلِل ، َوَها َأْنُتْم َقْد ِصْرُتْم إَلى َما َأْنُتْم َعَلْيِه ِماَن الَعاَذاِب ، َوُساوِء    
 .الَمِصيِر 

ا ُثمَّ َيُقوُلوَن َلُهْم ُمَوبِِّخيَن ُمَقرِِّعيَن ، َوُهْم َيْلِفُتوَن َأْنَظاَرُهْم ِإَلاى َأْهاِل الَجنَّاِ  الاِذيَن َكااُنو     
َأَهُؤاَلِء الاِذيَن  : َيْسَخُروَن ِمْنُهْم ِفي الَحَياِة الدُّْنيا ، َوَيْسَتْبِعُدوَن َأْن ُيِصيَبُهُم اهلُل ِبَرْحَمٍ  ِمْنُه 

َخاْوٌف  اْدُخُلوا الَجنََّ  ِبَساَلٍم ، اَل : َظَنْنُتْم َأنَّ اهلَل َلْن َيْرَحَمُهْم؟ أاَل َتَرْوَن َما ِقيَل َلُهْم ِبَأْمِر اهلِل 
 .َيا َعَلْيُكْم ِفيَما َتْسَتْقِبُلوَنُه ِمْن َأْمِرُكْم ، َواَل َأْنُتْم َتْحَزُنوَن َعَلى َما َخلَّْفُتْم َوَراَءُكْم ِفي الدُّْن

ْم َأْهاَل  ُيْخِبُر اهلُل َتَعاَلى َعْن ِذلَِّ  َأْهِل النَّاِر َيْوَم الِقَياَمِ  ِفي َذِلَ  الَمْوِقِف الَعِظيِم ، َوُساَؤاِلهِ  
ِإنَّ اهلَل َحرَّم َذِلاَ   : الَجنَِّ  َأْن ُيْعُطوُهْم َشْيئًا ِمْن َشَراِبِهْم َوَطَعاِمِهْم ، َفَيُردُّ َعَلْيِهْم َأْهُل الَجنَِّ  

 .َعَلى الَكاِفِريَن 
الاِذيَن  : َوالطََّعاَم ، ِبَأنَُّهْم  َوَوَصَف َأْهُل الَجنَِّ  َهُؤاَلِء الَكاِفِريَن ، الِذيَن َحرََّم اهلُل َعَلْيِهُم الَماَء

َما  اتََّخُذوا الدِّيَن َلْهوًا َوَلِعبًا ، َواْغَترُّوا ِبالدُّنيا َوِزيَنِتَها َوُزْخُرِفها ، َفاْنَصَرُفوا ِإليها ، َوَتَرُكوا
 .َأَمَرُهُم اهلُل ِبِه ِمَن الَعَمِل ِلآلِخَرِة 

ا َأَمَرُهْم ِبِه َربُُّهْم ، َوَكذَُّبوا ِبآَياِت اهلِل َوَجَحُدوا ِبَهاا ، َفاِإنَّ اهلَل   َوَكَما َنِسَي َهُؤاَلِء ِديَنُهْم َوَم
ُيَعاِمُلُهْم ُمَعاَمَلَ  الشَّيِء الَمْنِسيِّ ، الِذي اَل َيْبَحُث َعْنُه َأَحٌد ، َوَيْنَساُهْم َفال ُيِجيُب ُدَعااَءُهْم ،  

 .ُبوَن َوَيْتُرُكُهْم ِفي َناِر َجَهنََّم ُيَعذَّ
اآلَيُ  ، { َوَناَدى َأْصَحاُب النَّاِر َأْصَحاَب اْلَجنَِّ  َأْن َأِفيُضوا َعَلْيَنا ِمَن اْلَماِء}: وَعِن اْبِن َعبَّاٍس 

إنِّي َقَد اْحَتَرْقت َفَأِفْض َعَلايَّ ِماَن   : ُيَناِدي الرَُّجُل َأَخاُه ، َوُيَناِدي الرَُّجل الرَُّجَل َفَيُقوُل : َقاَل 
 18.إنَّ اللََّه حرََّمُهَما َعَلى اْلَكاِفِريَن: َأِجْبُه ، َفَيُقوُل : َفُيَقاَل له : اْلَماِء ، َقاَل 

]*[ابن عباس في هذه التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد
ل إن اهلل اآلي  قال ينادي الرجل أخاه إني قد احترقت فافض علي من الماء فيقال أجبه فيقو

 .حرمهما على الكافرين 
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حدثنا حجاج عن أبي بكر بن عبد اهلل قال ينادون أهل النار يا أهل  وقال سنيد في تفسيره
الجن  فال يجيبونهم ما شاء اهلل ثم يقال أجيبوهم وقد قطع الرحم والرحم  فيقول أهل الجن  

يا أهل النار ال لبيكم وال ساعديكم   يا أهل النار عليكم لعن  اهلل يا أهل النار عليكم غضب اهلل
ماذا تقولون فيقولون ألم نكن في الدنيا آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وعشيرتكم فيقولون بلى 
] فيقولون أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم اهلل قالوا إن اهلل حرمهما علاى الكاافرين   

 [  10األعراف 
َعِن *  ِفي َجّناٍت َيَتَسآَءُلوَن*  ِإاّل َأْصَحاَب اْلَيِميِن*  ِهيَن ُكّل َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َر: )قال تعالى
*  َوَلْم َنُ  ُنْطِعاُم اْلِمْساِكينَ  *  َقاُلوْا َلْم َنُ  ِمَن اْلُمَصّليَن*  َما َسَلَكُكْم ِفي َسَقَر*  اْلُمْجِرِميَن

 [ 46: 38المدثر ( ]الّديِنَوُكّنا ُنَكّذُب ِبَيْوِم *  َوُكّنا َنُخوُض َمَع اُلَخآِئِضيَن
]*[ابن مسعود أناه ال  التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد

 .يتر  في النار غير هؤالء األربع  قال وليس فيهم من خير 
ُهْم ِإنِّي َكاَن َقاَل َقاِئٌل ِمْن( 10)َفَأْقَبَل َبْعُضُهْم َعَلى َبْعٍض َيَتَساَءُلوَن }  : و قال اهلل عز وجل 

َأِئَذا ِمْتَنا َوُكنَّا ُتَراًبا َوِعَظاًما َأِئنَّا َلَماِديُنوَن  ( 11)َيُقوُل َأِئنََّ  َلِمَن اْلُمَصدِِّقيَن ( 11)ِلي َقِريٌن 
ْن ِكاْدَت  َقاَل َتاللَّاِه إِ ( 11)َفاطََّلَع َفَرَآُه ِفي َسَواِء اْلَجِحيِم ( 14)َقاَل َهْل َأْنُتْم ُمطَِّلُعوَن ( 13)

ِإلَّا َمْوَتَتَنا ( 18)َأَفَما َنْحُن ِبَميِِّتيَن ( 10)َوَلْوَلا ِنْعَمُ  َربِّي َلُكْنُت ِمَن اْلُمْحَضِريَن ( 16)َلُتْرِديِن 
اْلَعااِمُلوَن  ِلِمْثِل َهَذا َفْلَيْعَمِل ( 60)ِإنَّ َهَذا َلُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم ( 10)اْلُأوَلى َوَما َنْحُن ِبُمَعذَِّبيَن 

 [60، 10/الصافات( ]61)
َوَيْأُخُذ َأْهُل الِجنَِّ  ، َوُهْم ِفي جْلَسِتِهْم ِتْلَ  ، ِفي َتَجاُذِب َأْطَراِف الَحاِديِث ، َوَيَتَنااَوُلوَن ِفاي    

 .َأَحاِدِيِثِهْم َما َكاُنوا َعَلْيِه ِفي الَحَياِة الدُّْنَيا 
ُمْشِرٌ  ِفي الادُّْنَيا  ( َقِريٌن ) ِإنَُّه َكاَن ِلي َصاِحٌب : الِذيَن َيَتَحاَدُثوَن َقاَل َقاِئٌل ِمْن َأْهِل الَجنَِّ   

: َوَيُقوُل ِلَصِديِقه الُماْؤِمِن  . َيُلوُم الُمْؤِمِنيَن َعَلى ِإْيَماِنِهْم ِبالَحْشِر والِحَساِب ، َوَيْسَخُر ِمْنُهْم 
 لَجَزاِء؟َهْل َأْنَت ُمَصدٌِّق ِبالَبْعِث والنُُّشوِر وا

َهْل ِإَذا َأْصَبْحَنا ُترابًا َوِعَظامًا ِنْخَرًة ، َسُنَبَعُث ِلُنَحاَسَب َعَلى َأْعَماِلَنا َوُنْجَزى : َوَيُقوُل ُمَتَعجِّبًا 
 .ِبَها؟ ِإنَّ َذِلَ  اَل ُيْمِكُن َأْن َيُكوَن أبدًا 
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َهْل َتَودُّوَن َأْن َتطَِّلُعاوا َعَلْياِه ،   : اِب الَجنَِّ  َوَيُقوُل الُمْؤِمُن أَلْصَحاِبِه الَجاِلِسيَن َمَعُه ِفي ِرَح
 َوُهَو ِفي الَجِحيِم ، َلَتَرْوا َعاِقَبَ  َأْمِر َهَذا الَقِريِن الَكاِفِر؟

ريِناِه  َفَقاَل الُماْؤِمُن ِلقَ . َفاطََّلَع ِإَلى َأْهِل النَّاِر ، َفَرأى َقِريَنُه َوَسَط الَجِحيِم ، َيَتَلظَّى ِبَلِهيِبها 
 .َلَقْد ِكْدَت َأْن تْهِلَكِني َلْو َأنَّني َأَطْعُتَ  ِفي ُكْفِرَ  ِوِعْصَياِنَ  : الُمْشِرِ  ُمَوبِّخًا َوُمَقرِّعًا 

َوَلْواَل َفْضُل اهلِل َعَليَّ ، َلُكْنُت ِمْثَلَ  ُمْحَضرًا ِفي الَعَذاِب ِفي َسَواِء الَجِحايِم ، َوَلِكانَّ َرْحَمَتاُه    
 .َأْنَقَذْتني ِمْن ُسوِء الَعاِقَبِ  ، ِإْذ َهَداِني اهلُل ِإَلى اإِلْيَماِن َتَعاَلى 

 ُثمَّ الَتَفَت الُمْؤِمُن ِإلى ُجَلَساِئِه ِمْن َأْهِل الَجنَِّ  َفَقاَل َلُهْم َعَلى َمْسَمٍع ِمَن الَكاِفِر ، ِلَيِزيَد ِفاي  
لَُّدوَن ِفي الَجنَِّ  ، ُمنعَُّموَن ِفيَها ، اَل َنُموُت ، َواَل َتاُزوُل  َهْل َنْحُن ُمَخ: أَلِمِه َوَحْسَرِتِه َوَعَذاِبِه 

 ِنَعُمَها َعنَّا؟ 
َفَقااَل الُماْؤِمُن   . اَل : َوَما َنْحُن ِبَميِِّتيَن ِإالَّ َمْوَتَتَنا اأُلْوَلى ، َوَما َنْحُن ِبُمَعذَِّبيَن؟ َفِقياَل َلاُه    

ا ُهْم ِفيِه ِمَن النَِّعيم ، َمَع َما َيَتَمَتعُّوَن ِبِه ِمَن الَمآِكاِل والَمَشااِرب   ِإنَّ َم: أَلْصَحاِبِه َوُجَلَساِئِه 
 .والمَلذَّاِت ، ُهَو الَفْوُز الَعظيُم ، َوالنََّجاُة ِممَّا ُكنَّا َنْحَذُرُه ِمْن ِعَقاِب اهلِل َتَعاَلى 

ِفاي َجنَّااٍت   ( 30)ا َأْصاَحاَب اْلَيِمايِن   ِإلَّا ( 38)ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِهيَنٌ  } :وقال تعالى 
َقاُلوا َلْم َنُ  ِمَن اْلُمَصالِّيَن  ( 41)َما َسَلَكُكْم ِفي َسَقَر ( 41)َعِن اْلُمْجِرِميَن ( 40)َيَتَساَءُلوَن 

ُب ِبَيْوِم الدِّيِن َوُكنَّا ُنَكذِّ( 41)َوُكنَّا َنُخوُض َمَع اْلَخاِئِضيَن ( 44)َوَلْم َنُ  ُنْطِعُم اْلِمْسِكيَن ( 43)
 [40-38/المدثر]{ ( 40)َحتَّى َأَتاَنا اْلَيِقيُن ( 46)

كل نفس بما كسبت من أعمال الشر والسوء محبوس  مرهون  بكسبها، ال ُتَف ُّ حتى تاؤدي  
ما عليها من الحقوق والعقوبات، إال المسلمين المخلصين أصحاب اليمين الذين فكُّوا رقابهم 

ات ال ُيْدَر  وصفها، يسأل بعضهم بعًضا عن الكافرين الذين أجرموا في بالطاع ، هم في جن
لم نكن مان  : ما الذي أدخلكم جهنم، وجعلكم تذوقون سعيرها؟ قال المجرمون: حق أنفسهم

المصلِّين في الدنيا، ولم نكن نتصدق ونحسن للفقراء والمساكين، وكنا نتحدث بالباطل ماع  
ذب بيوم الحساب والجزاء، حتى جاءنا الموت، ونحان فاي   أهل الَغواي  والضالل ، وكنا نك

 .تل  الضالالت والمنكرات
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، َما َلُكْم ِفي النَّاِر : َيْشُرُف َقْوٌم ِفي اْلَجنَِّ  َعَلى َقْوٍم ِفي النَّاِر َفَيُقوُلوَن : وَعِن الشَّْعِبيِّ ، َقاَل 
 10.ُكنَّا ُنَعلُِّمُكْم ، َواَل َنْعَمُل ِبِه:  َوِإنََّما ُكنَّا َنْعَمُل ِبَما ُتَعلُِّموَنا ، َقاُلوا

َوِإَذا َمارُّوا ِبِهاْم   ( 10)ِإنَّ الَِّذيَن َأْجَرُموا َكاُنوا ِمَن الَِّذيَن َآَمُنوا َيْضاَحُكوَن  } : وقال تعالى 
َأْوُهْم َقااُلوا ِإنَّ َهُؤَلااِء   َوِإَذا َر( 31)َوِإَذا اْنَقَلُبوا ِإَلى َأْهِلِهُم اْنَقَلُبوا َفِكِهيَن ( 30)َيَتَغاَمُزوَن 
َفاْلَيْوَم الَِّذيَن َآَمُنوا ِمَن اْلُكفَّاِر َيْضاَحُكوَن  ( 33)َوَما ُأْرِسُلوا َعَلْيِهْم َحاِفِظيَن ( 31)َلَضالُّوَن 

{  (36)َهااْل ُثااوَِّب اْلُكفَّاااُر َمااا َكاااُنوا َيْفَعُلااوَن ( 31)َعَلااى اْلَأَراِئااِ  َيْنُظااُروَن ( 34)
 [36-10/ففينالمط]

ِإنَّ الُمْجِرِميَن الِذيَن ُيَعاُنوَن ُسوء الَعَذاِب ، ِفي اآلِخَرِة ، َكاُنوا ِفي الادُّْنَيا َيْساَخُروَن ِماَن    
 .الُمْؤِمِنيَن الِذيَن َأْكَرَمُهم اهلُل ِفي َداِر َكَراَمِتِه ، ِحيَنَما َكاُنوا ِفي الدَّاِر الدُّْنَيا 

 .الُمْؤِمِنيَن َيْسَخُروَن ِمْنُهْم َوَيَتَغاَمزوَن َعَلْيِهْم ِبالُعُيوِن ، اْسِتْهَزاًء ِبِهْم َوَكاُنوا ِإَذا َمرُّوا ِب
َوِإَذا َرَجُعوا ِإَلى َجَماَعِتِهْم ِمْن َأْهِل الشِّْرِ  والضَّاَلِل ، َرَجُعوا ُمْعَجِبيَن ِبَأْنُفِسِهْم ِلَماا َفَعُلاوُه   

 .ِ  َواإِلْيَذاِء ِبالُمْؤِمِنيَن ِمَن السُّْخِرَي
ِإنَُّهْم َضالُّوَن ِإْذ َبدَُّلوا ِديَنُهْم ، َوَتَرُكوا َما َكااَن  : َوِإَذا َرَأى َهُؤاَلِء الُمْجِرُموَن الُمْؤِمِنيَن َقاُلوا 

اَء َعَلى الُماْؤِمِنيَن ،  َواهلُل ُسْبَحاَنُه َلْم ُيْرِسِل الُكَفاَر ُرَقَب. َيْعُبُد آباُؤُهْم ، َواتََّبُعوا ُمَحمَّدًا َوِديَنُه 
َمااَلُهْم  َوَلْم َيْعَهْد ِإَلْيِهْم بُمَحاَسَبِتِهْم َعَلى َأْعَماِلِهْم ، َفاَل َيحقُّ َلُهْم َأْن َيِعيُبوا َعَلى الُمْؤِمِنيَن َأْع

ِريَن الُمْجِرِميَن ، َفاِإنَّ  َوِفي َيْوِم الِقَياَمِ  الِذي ُيَكرُِّم ِفيِه اهلُل َتَعاَلى الُمْؤِمِنيَن ، َوُيخِزي الَكاِف.
الُمْؤِمِنيَن ُهُم الِذيَن َيْضَحُكوَن ِمَن الُكفَّاِر ، َوَما َصاُروا ِإَليِه ِمَن الَخاْزِي والاذَّلِّ َوالَعاَذاِب    

ِإْن َكااَن   ِلَيَروا. َوَيُكوُن الُمْؤِمُنوَن الَمَكرَُّموَن ِفي َذِلَ  الَيْوِم َجاِلِسيَن َعَلى اأَلَراِئِ  َيْنُظُروَن .
ِفي  َهُؤاَلِء الُكفَّاُر َقْد َلُقوا الَجَزاَء اأَلْوَفى ، الِذي َيْسَتِحقُّوَنُه عَََلى ُكْفِرِهْم َوَأْعَماِلِهم الُمْجِرَمِ  ،

 .الِحَياِة الدُّْنَيا 
 

 وصف خزن  جهنم وزبانيتهافصٌل في : 
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وصف خزن  جهنم وزبانيتها : 

 
َوَما َجَعْلَنآ َأْصَحاَب الّناِر ِإاّل َماَلِئَكً  َوَما َجَعْلَنا ِعاّدَتُهْم ِإاّل  *  ْسَعَ  َعَشَرَعَلْيَها ِت: )قال تعالى

 [  31،  30المدثر ]  (ِفْتَنً  ّلّلِذيَن َكَفُروْا
َعَلْيَها َماَلِئَكٌ  ِغاَلٌظ ِشَداٌد اّل : )قال تعالىوصف اهلل المالئك  الذين على النار بالغلظ والشدة 

 [ 6: التحريم( ]ْعُصوَن الّلَه َمآ َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَنَي
َيا َأيَُّها الِذيَن آَمُنوا ِباهلِل َوَماَلِئَكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسِلِه ، اْعَمُلاوا ِبَطاَعاِ  اهلِل َتَعااَلى ، َواتَُّقاوا     

ى ، َوَعلُِّموُهْم َما َفَرَض اهلُل َعَليِهْم ، َوَما َنَهاُهْم َعْنُه َمْعَصَيَتُه ، َوأُمُروا َأْهَلُكْم ِبالّذْكِر والتَّْقَو
، َوأُمُروُهْم ِبَطاَعِ  اهلِل ِلُتنِقُذوُهْم َوَأْنُفَسُكْم ِمْن َناِر َجَهنََّم ، الِتي َيُكوُن َوُقوُدَها النَّااُس ِماَن   

اَلٌظ َعَلى َأْهِل النَّاِر ، َأِشدَّاُءَ َعَليِهْم ، اَل ُيَخاِلُفوَن الَكَفَرِة ، َوالِحَجاَرُة ، َوَتُقوُم َعَليَها َماَلِئَكٌ  ِغ
 .َربَُّهْم ِفي َأْمٍر ِبِه ، َوُيَباِدُروَن ِإَلى ِفْعِل َما َيْأُمُرُهْم ِبِه 

، غالظٌ على أهل النار، وتعذيب أهلها، يلون أمرها على النااار خزن  من الماالئك : أي 
 .ألنَّ اهلل عزَّ وجلَّ خلقهم من غضبه وحبَّب إليهم تعذيب خلقه،وهمشداٌد عليهم إذا استرحم

. األقوياء: والشداد، ضخام األجسام:الغالظ : وقيل، شداد األبدان،غالظ القلوب:المراد: وقيل
 . إنَّما ُخلقوا للعذاب،وليس في قلوبهم رحم 

: الزبانيا  : قال أبو هريارة { 18-10:العلق}( َسَنْدُع الزََّباِنَيَ *  َفْلَيْدُع َناِدَيُه: )وقال تعالى
 . هم المالئك  الغالظ الشداد: وقال عطاء، المالئك 

]*[إن الخازن من خزان جهنم مسيرة ماا باين    : روى أبو نعيم بإسناده عن كعب قال
منكبيه سن  وإن مع كل واحد منهم لعمود له شعبتان من حديد يدفع به الدفع  فيكب به في 

 .ألف النار سبعمائ  
]*[عن أبي عمران الجوني قال بلغناا أن الملا     وروى عبد اهلل بن اإلمام أحمد بإسناده

ار الضرب  فيتركاه  نمن خزن  جهنم ما بين منكبيه مسيرة خريف فيضرب الرجل من أهل ال
 .قدمه  إلىطحينا من لدن قرنه 

أحدهم مسايرة   بلغنا أن خزن  النار تسع  عشر ما بين منكبي وفي رواي  أخرى له قال
 .خريف وليس في قلوبهم رحم  إنما خلقوا للعذاب 



 « َّارَهْدُي الَنبي الُمْخَتار في َوْصِف الَجنَِّة والن»      

َخاَف الَفْوت« » َمْن َأْيَقَن الَمْوت 334 

َوَناَدْوْا َيَماِلُ  ِلَيْقِض َعَلْيَنا : )قال تعالى، ومال  هو خازن جهنم وهو كبير الخزن  ورئيسهم 
 [ 00: الزخرف( ]َرّبَ  َقاَل ِإّنُكْم ّماِكُثوَن

َوُهاَو  ) َيا َماِلاُ   : اِلِميَن َيضجُّوَن ِفي النَّاِر ، َوُيَناُدوَن َوِحيَنَما َيْشَتدُّ الَعَذاُب ِبالُمْجِرِميَن الظَّ
َفَياُردُّ  . اْدُع َلَنا َربََّ  َيْقِبْض َأْرَواَحَنا ِلُيِريَحنا ِممَّا َنْحُن ِفيِه ِمَن الَعَذاِب اأَلِلايِم  ( َخاِزُن النَّاِر 

 .ِفي النَّاِر َأَبدًا ، َواَل َمَجاَل َواَل َسِبيَل ِإَلى ُخُروِجِهْم ِمْنَها  ِإنَُّهْم َماِكُثوَن: َعَلْيِهْم َماِلٌ  َقاِئاًل َلُهْم
  :كما في الحديث اآلتي في المنام   وقد رآه 

 َكاَن النَِّباىُّ  : َقاَل  (الثابت في صحيح البخاري رضي اهلل عنه َسُمَرَة ْبِن ُجْنَدٍب حديث  )
َقاَل َفِإْن َرَأى َأَحاٌد  . « َمْن َرَأى ِمْنُكُم اللَّْيَلَ  ُرْؤَيا » َنا ِبَوْجِهِه َفَقاَل ِإَذا َصلَّى َصاَلًة َأْقَبَل َعَلْي

. ُقْلَناا اَل  . « َهْل َرَأى َأَحٌد ِمْنُكْم ُرْؤَياا  » َقصََّها ، َفَيُقوُل َما َشاَء اللَُّه ، َفَسَأَلَنا َيْوًما ، َفَقاَل 
َ  َرُجَلْيِن َأَتَياِنى َفَأَخَذا ِبَيِدى ، َفَأْخَرَجاِنى ِإَلى اأَلْرِض اْلُمَقدََّسِ  ، َفاِإَذا  َلِكنِّى َرَأْيُت اللَّْيَل» َقاَل 

 -َقاَل َبْعُض َأْصَحاِبَنا َعاْن ُموَساى ِإنَّاُه     -َرُجٌل َجاِلٌس ، َوَرُجٌل َقاِئٌم ِبَيِدِه َكلُّوٌب ِمْن َحِديٍد 
، َحتَّى َيْبُلَغ َقَفاُه ، ُثمَّ َيْفَعُل ِبِشْدِقِه اآلَخِر ِمْثاَل َذِلاَ  ، َوَيْلَتاِئُم    ُيْدِخُل َذِلَ  اْلَكلُّوَب ِفى ِشْدِقِه 

َفاْنَطَلْقَنا َحتَّى َأَتْيَنا َعَلاى َرُجاٍل   . ُقْلُت َما َهَذا َقااَل اْنَطِلْق . ِشْدُقُه َهَذا ، َفَيُعوُد َفَيْصَنُع ِمْثَلُه 
َقاِئٌم َعَلى َرْأِسِه ِبِفْهٍر َأْو َصْخَرٍة ، َفَيْشَدُ  ِباِه َرْأَساُه ، َفاِإَذا     ُمْضَطِجٍع َعَلى َقَفاُه ، َوَرُجٌل

َعااَد  َضَرَبُه َتَدْهَدَه اْلَحَجُر ، َفاْنَطَلَق ِإَلْيِه ِلَيْأُخَذُه ، َفاَل َيْرِجُع ِإَلى َهَذا َحتَّى َيْلَتاِئَم َرْأُساُه ، وَ  
َفاْنَطَلْقَنا ِإَلى َثْقٍب ِمْثِل التَّنُّوِر ، . َضَرَبُه ، ُقْلُت َمْن َهَذا َقااَل اْنَطِلْق َرْأُسُه َكَما ُهَو ، َفَعاَد ِإَلْيِه َف

ُجاوا ،  َأْعاَلُه َضيٌِّق َوَأْسَفُلُه َواِسٌع ، َيَتَوقَُّد َتْحَتُه َناًرا ، َفِإَذا اْقَتَرَب اْرَتَفُعوا َحتَّى َكاَد َأْن َيْخُر
َفاْنَطَلْقَناا  . َفُقْلُت َمْن َهَذا َقااَل اْنَطِلاْق  . ِفيَها ، َوِفيَها ِرَجاٌل َوِنَساٌء ُعَراٌة َفِإَذا َخَمَدْت َرَجُعوا 

ْقَباَل  َحتَّى َأَتْيَنا َعَلى َنَهٍر ِمْن َدٍم ، ِفيِه َرُجٌل َقاِئٌم َعَلى َوَسِط النََّهِر َرُجٌل َبْيَن َيَدْيِه ِحَجاَرٌة ، َفَأ
نََّهِر ، َفِإَذا َأَراَد َأْن َيْخُرَج َرَمى الرَُّجُل ِبَحَجٍر ِفى ِفيِه ، َفَردَُّه َحْيُث َكااَن ،  الرَُّجُل الَِّذى ِفى ال

. َفُقْلُت َما َهَذا َقاااَل اْنَطِلاْق   . َفَجَعَل ُكلََّما َجاَء ِلَيْخُرَج َرَمى ِفى ِفيِه ِبَحَجٍر ، َفَيْرِجُع َكَما َكاَن 
ْيَنا ِإَلى َرْوَضٍ  َخْضَراَء ، ِفيَها َشَجَرٌة َعِظيَمٌ  ، َوِفى َأْصِلَها َشْيٌخ َوِصْبَياٌن َفاْنَطَلْقَنا َحتَّى اْنَتَه

، َوِإَذا َرُجٌل َقِريٌب ِمَن الشََّجَرِة َبْيَن َيَدْيِه َناٌر ُيوِقُدَها ، َفَصِعَدا ِبى ِفى الشَّاَجَرِة ، َوَأْدَخاَلِناى   
َها ، ِفيَها ِرَجاٌل ُشُيوٌ  َوَشَباٌب ، َوِنَساٌء َوِصْبَياٌن ، ُثامَّ َأْخَرَجااِنى   َداًرا َلْم َأَر َقطُّ َأْحَسَن ِمْن

ُقْلاُت  . ِمْنَها َفَصِعَدا ِبى الشََّجَرَة َفَأْدَخاَلِنى َداًرا ِهَى َأْحَسُن َوَأْفَضُل ، ِفيَها ُشاُيوٌ  َوَشاَباٌب   
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َقااَل َنَعْم ، َأمَّا الَِّذى َرَأْيَتُه ُيَشقُّ ِشْدُقُه َفَكذَّاٌب ُيَحدُِّث . ْيُت َطوَّْفُتَماِنى اللَّْيَلَ  ، َفَأْخِبَراِنى َعمَّا َرَأ
َوالَِّذى َرَأْيَتُه ُيْشاَدُ   ، ِباْلَكْذَبِ  ، َفُتْحَمُل َعْنُه َحتَّى َتْبُلَغ اآلَفاَق ، َفُيْصَنُع ِبِه ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِ  

ُه اْلُقْرآَن ، َفَناَم َعْنُه ِباللَّْيِل ، َوَلْم َيْعَمْل ِفيِه ِبالنََّهاِر ، ُيْفَعُل ِبِه ِإَلى َيْوِم َرْأُسُه َفَرُجٌل َعلََّمُه اللَّ
َوالشَّاْيُخ  . َوالَِّذى َرَأْيَتُه ِفى النََّهِر آِكُلو الرَِّباا  . َوالَِّذى َرَأْيَتُه ِفى الثَّْقِب َفُهُم الزَُّناُة . اْلِقَياَمِ  

َوالصِّْبَياُن َحْوَلُه َفَأْواَلُد النَّاِس ، َوالَّاِذى ُيوِقاُد    -َعَلْيِه السَّاَلُم  -لشََّجَرِة ِإْبَراِهيُم ِفى َأْصِل ا
َوالدَّاُر اأُلوَلى الَِّتى َدَخْلَت َداُر َعامَِّ  اْلُمْؤِمِنيَن ، َوَأمَّا َهِذِه الدَّاُر َفَداُر . النَّاَر َماِلٌ  َخاِزُن النَّاِر 

َهَداِء ، َوَأَنا ِجْبِريُل ، َوَهَذا ِميَكاِئيُل ، َفاْرَفْع َرْأَسَ  ، َفَرَفْعُت َرْأِساى َفاِإَذا َفاْوِقى ِمْثاُل     الشُّ
َقااَل ِإنَُّه َبِقَى َلَ  ُعْمٌر َلْم َتْساَتْكِمْلُه ،  . ُقْلُت َدَعاِنى َأْدُخْل َمْنِزِلى . َقااَل َذاَ  َمْنِزُلَ  . السََّحاِب 
 .« َتْكَمْلَت َأَتْيَت َمْنِزَلَ  َفَلِو اْس
 .تدحرج  :تدهده 
 .يكسر  :يشد  
 جانب الفم :الشدق 

 
 

 النار يوم القيام  وخروج عنق منها يتكلم  يءمجفصٌل في: 
 
النار يوم القيام  وخروج عنق منها يتكلم  يءمج: 

 
َوِجاَيَء َيْوَمِئاٍذ   *  ّبَ  َواْلَمَلُ  َصّفًا َصّفًاَوَجآَء َر*  َكاّل ِإَذا ُدّكِت األْرُض َدّكًا َدّكًا: )قال تعالى

 - 11الفجار   ( ]َيُقوُل َيَلْيَتِني َقّدْمُت ِلَحَياِتي*  َيْوَمِئٍذ َيَتَذّكُر اإِلنَساُن َوَأّنَى َلُه الّذْكَرَى ِبَجَهّنَم
14 ] 

سمعا وفاي  سمع  ممن بعين البصيرة وأْمِعِن النظر فيه واجعل له وتأمل في الحديث اآلتي 
 .  ، ودرر الفرائد غرر الفوائد  بما فيه من موِقعًا عسى اهلل أن ينفع  قلب
ياؤتى   :قاال   أن النباي   (الثابت في صحيح مسلم  هريرة رضي اهلل عنه يأبحديث  )

 . لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف مل  يجرونها القيام  بجهنم يوم
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َوُبّرَزِت اْلَجِحيُم ِلَمن  * َيْوَم َيَتَذّكُر اإِلنَساُن َما َسَعَى*  الّطآّمُ  اْلُكْبَرَىَفِإَذا َجآَءِت : )قال تعالى
 [36 - 34النازعات ( ]َيَرَى
 :رحمه اهلل في تفسيره قال اإلمام ابن كثير  ]*[
 .انتهى . أظهرت للناظرين فرآها الناس عيانا: أي{ َوُبرَِّزِت اْلَجِحيُم ِلَمْن َيَرى } 
]*[قال  الربيع بن أنسالتخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد 

 .طاؤها غقال كشف عنها ( َوُبّرَزِت اْلَجِحيُم ِلَمن َيَرَى)في قوله 
التكاثر  ]( يِنُثّم َلَتَرُوّنَها َعْيَن اْلَيِق*  َلَتَرُوّن اْلَجِحيَم*  َكاّل َلْو َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيِقيِن: )قال تعالى

1 - 0 ] 
 :رحمه اهلل في تفسيره قال اإلمام ابن كثير  ]*[
َكاال  } : هذا تفسير الوعيد المتقدم، وهو قولاه { َلَتَرُونَّ اْلَجِحيَم ُثمَّ َلَتَرُونََّها َعْيَن اْلَيِقيِن } 

رؤي  النار التي إذا زفرت  َتوعََّدهم بهذا الحال، وهي{ َسْوَف َتْعَلُموَن ُثمَّ َكال َسْوَف َتْعَلُموَن 
زفرة َخرَّ كل مل  مقرب، ونبي مرسل على ركبتيه، من المهاب  والعظم  ومعاين  األهاوال  

 .انتهى .
 تخارج : قال  أن النبي ( الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنهحديث أبي هريرة ) 

 وكلت إني يقول نطقي ولسان تسمعان وأذنان تبصران عينان لها القيام  يوم النار من عنق
 . وبالمصورين آخر إلها اهلل مع دعا من وبكل عنيد جبار بكل بثالث 
 :الترمذي تحف  األحوذي بشرح جامع"لعالم  المباركفوري في اقال  ]*[
يٍر َوَكُصاَرٍد  اْلُعُنُق ِبالضَّمِّ َوِبَضمََّتْيِن َوَكَأِم: َقاَل ِفي اْلَقاُموِس (َتْخُرُج ُعُنٌق ِمَن النَّاِر ) : َقْوُلُه

اْلُعُنُق : َوَقاَل اْلُمْنِذِريُّ ِفي التَّْرِغيِب َبْعَد ِذْكِر َهَذا اْلَحِديِث. اْلِجيُد َوُيَؤنَُّث َواْلَجَماَعُ  ِمَن النَّاِس
 . َبَياِنيٌَّ " ِمْن"ْنَها، َوَأْي َطاِئَفٌ  ِم: َوَقاَل الطِّيِبيُّ. ِبَضمِّ اْلَعْيِن َوالنُّوِن َأْي َطاِئَفٌ  َوَجاِنٌب ِمَن النَّاِر

. َظاْرٌف َلاهُ  ( َيْوَم اْلِقَياَمِ  : ) َكَما َأنَّ َقْوَلُه" َيْخُرُج "َواْلَأْظَهُر َأنََّها َتَتَعلَُّق ِبَقْوِلِه : َقاَل اْلَقاِري
للَُّغِ  ِإْذ َلاا َصااِرَف َعاْن    َوالظَّاِهُر َأنَّ اْلُمَراَد ِباْلُعُنِق اْلِجيُد َعَلى َما ُهَو اْلَمْعُروُف ِفي ا: َقاَل

 . اْنَتَهى َأنَُّه َتْخُرُج ِقْطَعٌ  ِمَن النَّاِر َعَلى َهْيَئِ  الرََّقَبِ  الطَِّويَلِ ،َواْلَمْعَنى . َظاِهِرِه
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ِر َوُهَو َبَدٌل ِماْن  ِبِصيَغِ  التَّْذِكي( َيُقوُل ) اْلَأْمُر ِعْنِدي َكَما َقاَل اْلَقاِري َوَاللَُّه َتَعاَلى َأْعَلُم : ُقْلُت
 َأْو َحاٌل " َيْنِطُق"
َأْي َوكََّلِني اللَُّه ِبَأْن ُأْدِخَل َهُؤَلاِء الثََّلاَثَ  النَّاَر َوُأَعذَِّبُهْم ِباْلَفِضيَحِ  َعَلى  (َوِإنِّي ُوكِّْلُت ِبَثَلاَثٍ  ) 

 ُرُءوِس اْلَأْشَهاِد 
اْلَجبَّاُر ُهَو اْلُمَتَمرُِّد اْلَعاِتي، َواْلَعِنيُد اْلَجاِئُر َعِن اْلَقْصاِد،  : اَيِ َقاَل ِفي النَِّه( ِبُكلِّ َجبَّاٍر َعِنيٍد ) 

 . اْلَباِغي الَِّذي َيُردُّ اْلَحقَّ َمَع اْلِعْلِم ِبِه
 

 ذكر ورود النار نجانا اهلل منه برحمته فصٌل في: 
 
 ذكر ورود النار نجانا اهلل منه برحمته: 

 
ُثّم ُنَنّجي اّلِذيَن اّتَقوْا ّوَناَذُر  *  ن ّمنُكْم ِإاّل َواِرُدَها َكاَن َعَلَى َرّبَ  َحْتمًا ّمْقِضّيًاَوِإ: )قال تعالى

 [  01،  01مريم ] ( الّظاِلِميَن ِفيَها ِجِثّيًا
]*[الحسان البصاري   التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد
فهل أتا  أن  صادر عنهاا؟  : قال. نعم: تا  أن  وارد النار؟ قالهل أ: قال رجل ألخيه: قال
  .فما ُرئي ضاحًكا حتى لحق باهلل : ففيم الضح ؟ قال : قال. ال: قال
]*[ال  :قاال  الحسان  التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد

قد جاءه عان اهلل أناه وارد   واهلل إن أصبح فيها مؤمن إال حزينا وكيف ال يحزن المؤمن و
 .جهنم ولم يأته أنه صادر عنها 

 :على التفصيل اآلتي  وقد اختلف الصحاب  ومن بعدهم في تفسير الورود
قالت طائف  الورود هو المرور على الصراط :  

 ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

ادة وعبد الرحمن بن زياد بان أسالم والكلباي     وهذا قول ابن مسعود وجابر والحسن وقت
 :، وعليه يحمل األحاديث اآلتي  وغيرهم 
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 يارد  : قاال   أن النبي  (الثابت في صحيح الترمذي رضي اهلل عنه  مسعود ابنحديث  )
 كحضار  ثام  الاريح  كمار  ثم البصر كلمح فأولهم بأعمالهم عنها يصدرون ثم النار الناس
 . كمشيه ثم الرجل كشد ثم رحله في كالراكب ثم الفرس
]*[َوِإن ) ابن مساعود التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد

قال الصراط على جهنم مثل حد السيف فتمر الطائفا  األولاى كاالبرق    (  ّمنُكْم ِإاّل َواِرُدَها
م يمارون والمالئكا    والثاني  كالريح والثالث  كأجود الخيل والرابع  كأجود اإلبل والبهائم ث

 . يقولون رب سلم سلم
 اهلل صلى النبي قال قالت أنها( رضي اهلل عنها الثابت في صحيح ابن ماجه  حفص حديث )

 قالت والحديبي  بدرا شهد ممن تعالى اهلل شاء إن أحد النار يدخل أال ألرجو إني وسلم عليه
 ألم قال مقضيا حتما رب  على كان واردها إال منكم وإن اهلل قال قد أليس اهلل رسول يا قلت

 . جثيا فيها الظالمين ونذر اتقوا الذين ننجي ثم يقول تسمعيه
 وقالت طائف  الورود هو الدخول : 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

وهذا هو المعروف عن ابن عباس وروي عنه من غير وجه وكان يستدل لذل  بقاول اهلل  
: تعاالى وبقولاه   [08: هاود ( ]َيْقُدُم َقْوَمُه َيْوَم اْلِقَياَمِ  َفَأْوَرَدُهُم الّناارَ )تعالى في فرعون 

 [ 86: مريم( ]َوَنُسوُق اْلُمْجِرِميَن ِإَلَى َجَهّنَم ِوْردًا)
  [00: األنبياء( ]َلْو َكاَن َهَاُؤآلِء آِلَهً  ّما َوَرُدوَها: ) وكذل  قوله تعالى

 ون على المؤمن بردًا وسالمًا ويستقر فيها الكافر والمشر ،فتك: وروي عنه من غير وجه
فيكون مرور الناس على الصراط في السارع  وعادمها بحساب     ولعل القول األول أصح

أعمالهم، ولعل الصواب في ذل  واهلل أعلم أن ورود الكافر للنار هو دخولها وورود المؤمن 
 .هو المرور على الصراط

 
 بين يدي ربه تستقبله النار  إذا وقف العبدفصٌل في: 
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إذا وقف العبد بين يدي ربه تستقبله النار  : 

 
أن العبد إذا وقف بين يدي ربه للحساب فإنه تستقبله النار تلقااء وجهاه،    أخبر النبي 

 . وأخبر أن الصدق  تقي صاحبها من النار
إال  من أحادٍ منكم  ليس)  :قال  النبي  أن (حديث عدي بن حاتم الثابت في  الصحيحين)

منه  م وينظر أشأَمفينظر أيمن منه فال يرى إال ما قدَّ ، ليس بينه وبينه ترجمان ربهسيكلمه 
 ولو بشاقِ  فاتقوا الناَر ، ِهوجِه تلقاَء م وينظر بين يديه فال يرى إال الناَرفال يرى إال ما قدَّ

 (   .تمرة
 

 فاع  الشافعين وش اهللبرحم   من النارالموحدين  خروجفصٌل في: 
 
وشفاع  الشافعين  اهللبرحم   من النارالموحدين  خروج: 

  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
ن الموحدين يمرون على الصراط فينجو منهم من ينجو ويقع منهم من يقع في النار فإذا إ

نهم الموحدين في النار فيسألون اهلل عز وجل دخل أهل الجن  فقدوا من وقع من إخوا
من بعين البصيرة وأْمِعِن النظر فيه واجعل له وتأمل في الحديث اآلتي ، إخراجهم منها 

 ، ودرر الفرائد غرر الفوائد  بما فيه من موِقعًا عسى اهلل أن ينفع  سمع  مسمعا وفي قلب
 . 
يا رسول اهلل، : قلنا: قال( الصحيحين  الثابت فيسعيد الخدري رضي اهلل عنه  يأبحديث  )

(. هل تضارُّون في رؤي  الشمس والقمر إذا كانت صاحواً : )هل نرى ربنا يوم القيام ؟ قال
ثام  (. فإنكم ال تضارُّون في رؤي  ربكم يومئذ إال كما تضارُّون في رؤيتهماا : )ال، قال: قلنا
فياذهب أصاحاب الصاليب ماع     ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، : ينادي مناد: )قال

صليبهم، وأصحاب األوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آله  مع آلهتهم، حتى يبقى من كاان  
يعبد اهلل، من بر أو فاجر، وُغبَّرات من أهل الكتاب، ثم يؤتى بجهنم ُتعرض كأنها ساراب،  

لام يكان هلل    كاذبتم، : كنا نعبد عزير ابن اهلل، فيقال: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: فيقال لليهود
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. اشربوا، فيتساقطون في جهنم: نريد أن تسقينا، فيقال: صاحب  وال ولد، فما تريدون؟ قالوا
كاذبتم، لام   : كنا نعبد المسيح ابن اهلل، فيقال: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: ثم يقال للنصارى

اشاربوا،  : نرياد أن تساقينا، فيقاال   : يكن هلل صاحب  وال ولد، فما تريادون؟ فيقولاون  
ما يحبسكم وقد ذهب : فيتساقطون، حتى يبقى من كان يعبد اهلل، من بر أو فاجر، فيقال لهم

ليلحق كل : فارقناهم ونحن أحوج منَّا إليه اليوم، وإنا سمعنا مناديا ينادي: الناس؟ فيقولون
فيأتيهم الجبَّار في صورة غير صورته التاي  : قوم بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا، قال

هل : أنت ربنا، فال يكلمه إال األنبياء، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: وه فيها أول مرة، فيقولرأ
الساق، فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى : بينكم وبينه آي  تعرفونه، فيقولون

من كان يسجد هلل رياء وسمع ، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقًا واحادًا، ثام ياؤتى    
َمْدَحَضٌ  َمِزلَّاٌ ،  : )يا رسول اهلل، وما الجسر؟ قال: قلنا(. ل بين ظهري جهنمبالجسر فُيجع

: عليه خطاطيف وكالليب، وحسك  مفلطح  لها شوك  عقيفا ، تكاون بنجاد، يقاال لهاا     
السعدان، المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح، وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسالَّم  

فما أنتم بأشد لاي  جهنم، حتى يمر آخرهم يسحب سحبًا، وناج مخدوش، ومكدوس في نار 
وإذا رأوا أنهام قاد نجاوا، فاي      مناشدة في الحق قد تبين لكم ِمَن المؤمن يومئذ للجبار،

ويعملون معنا، فيقول كانوا يصلون معنا، ويصومون معنا، ربنا إخواننا، : إخوانهم، يقولون
ينار من إيمان فأخرجوه، ويحرِّم اهلل صورهم اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال د: اهلل تعالى

على النار، فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه، وإلى أنصاف ساقيه، فُيخرجاون  
اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فاأخرجوه،  : من عرفوا، ثم يعودون، فيقول

قلبه مثقال ذرة من إيماان  اذهبوا فمن وجدتم في : فُيخرجون من عرفوا ثم يعودون، فيقول
إن اهلل ال }: فإن لم تصادقوني فااقرؤوا  : قال أبو سعيد(. فأخرجوه، فُيخرجون من عرفوا

فيشفع النبيون والمالئك  والمؤمناون، فيقاول   . ){يظلم مثقال ذرة وإن ت  حسن  يضاعفها
ون في نهر ، فيقبض قبض  من النار، فيخرج أقوامًا قد امُتِحشوا، فليقبقيت شفاعتي: الجبار

ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الِحبَّ  في حميل السيل، قاد  : بأفواه الجن  يقال له
رأيتموها إلى جانب الصخرة، إلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كاان أخضار،   
وما كان منها إلى الظل كان أبيض، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، فيجعل في رقاابهم الخاواتيم،   
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هؤالء عتقاء الرحمن، أدخلهم الجن  بغير عمل عملاوه،  : دخلون الجن ، فيقول أهل الجن في
 (.لكم ما رأيتم ومثله معه: وال خير قدموه، فيقال لهم

تنبيه :  الذين يخرجهم اللهم برحمته من غير شفاع  هم أهل كلم  التوحيد الذين لام
 .للحديث اآلتي  يعملوا معها خيرا قط بجوارحهم 

إذا كاان ياوم   : قاال    أن النبي ( الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه  ديث أنسح )
: اشفع لنا إلاى ربا ، فيقاول   : م  ماج الناس بعضهم في بعض، فيأتون آدم فيقولوناالقي

لست لها، ولكن : لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم، فيقول
لست لها، ولكن عليكم بعيساى فإناه   : هلل، فيأتون موسى، فيقولعليكم بموسى فإنه كليم ا

لست لها، ولكن عليكم بمحماد صالى اهلل علياه    : روح اهلل وكلمته، فيأتون عيسى فيقول
أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي، ويلهمني محامد أحمده بهاا  : وسلم، فيأتونني، فأقول

يا محمد ارفع رأس  وقال  : له ساجدًا، فيقال ال تحضرني اآلن، فأحمده بتل  المحامد، وأخرُّ
انطلق فأخرج منها : يا رب، أمتي أمتي، فيقال: ُيسمع ل ، وسل ُتعط، واشفع ُتَشفَّع، فأقول

من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتل  المحامد ثام  
ُيسمع ل ، وسل ُتعاط، واشافع ُتَشافَّع،    يا محمد ارفع رأس ، وقل : أخرُّ له ساجدًا، فيقال

انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردل  : يا رب أمتي أمتي، فيقال: فأقول
يا محمد : من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتل  المحامد ثم أخر له ساجدًا، فيقال

: يا رب أمتي أمتي، فيقاول : قولارفع رأس ، وقل ُيسمع ل ، وسل ُتعط، واشفع ُتَشفَّع، فأ
انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حب  خردل من إيمان فأخرجاه مان   

 (.النار، فأنطلق فأفعل
لو مررنا بالحسن، وهو متوار في منازل  : فلما خرجنا من عند أنس، قلت لبعض أصحابنا

يا أباا  : منا عليه فأذن لنا، فقلنا لهأبي خليف ، فحدثناه بما حدثنا أنس بن مال ، فأتيناه فسل
ِهياِه،  : سعيد، جئنا  من عند أخي  أنس بن مال ، فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاع ، فقال

: لم يزد لنا على هاذا، فقاال  : ِهيِه، فقلنا: فحدثناه بالحديث، فانتهى إلى هذا الموضع، فقال
كره أن تتكلوا، قلنا ياا أباا    لقد حدثني، وهو جميع، منذ عشرين سن ، فال أدري أنسي أم

خلق اإلنسان عجواًل، ما ذكرته إال وأنا أريد أن أحدثكم، حدثني : فضح  وقال: سعيد فحدثنا
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ياا  : ثم أعود الرابع  فأحمده بتل  المحامد، ثم أخرُّ له ساجدًا، فيقال: )كما حدثكم به، وقال
يا رب ائذن لي فيمن قال : قولمحمد ارفع رأس ، وقل ُيسمع، وسل ُتعطه، واشفع ُتَشفَّع، فأ

وعزتي وجاللي وكبريائي وعظمتي ألخرجنَّ منها من قال ال إلاه إال  : ال إله إال اهلل، فيقول
 . اهلل

وعزتي وجاللي وكبريائي وعظمتي ألخرجنَّ منها من قال ال إلاه  )قول اهلل تعالى  :الشاهد 
 .( إال اهلل

 
 فيها أهل النار الذين هم أهلها يخلدونفصٌل في . 

 
أهل النار الذين هم أهلها يخلدون فيها . 

 
 ؟ أهل النار الذين هم أهلهامن هم : مسأل  
 :الجواب 

أهل النار الذين هم أهلها على الحقيق ، هم الكفرة والمشركون، فهم خالدون مخلدون فيهاا  
 .أبدا 
 [ 14: البقرة( ]ُأِعّدْت ِلْلَكاِفِريَن: )قال تعالىكما 
ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَماُتوا َوُهْم ُكفَّاٌر ُأوَلِئَ  َعَلْيِهْم َلْعَنُ  اللَِّه َواْلَمَلاِئَكِ  َوالنَّاِس }  :  قال تعالى و

{ ( 161)َخاِلِديَن ِفيَها َلاا ُيَخفَّاُف َعاْنُهُم اْلَعاَذاُب َوَلاا ُهاْم ُيْنَظاُروَن        ( 161)َأْجَمِعيَن 
 [161-161/البقرة]

َفروا ِباهلِل َوُكُتِبِه َوُرُسِلِه ، َوَكَتُموا الَحقَّ َوَلْم ُيْظِهُروُه َوَماُتوا َوُهْم َعَلى ِتْلَ  الَحاِل ِإنَّ الِذيَن َك
ُرُهْم ِفي ِمَن الُكْفِر َوالظُّْلِم َفِإنَُّهْم َيْسَتِحقُّوَن َلْعنَََ  اهلِل َوالَماَلِئَكِ  َوالنَّاِس َأْجَمِعيَن ، َوَيُكوُن َمِصي

 .َجَهنََّم ِلَيْخُلُدوا ِفيَها َأَبدًا  َناِر
 َوَيْبُقوَن َخاِلديَن ِفي هِذِه الَّلْعَنِ  ِإَلى َيْوِم الِقَياَمِ  ، َوُتَصاِحُبُهُم الَّلَعَنُ  ِفي َنااِر َجَهانََّم ، َفاال   

َواِحَدة ، َوال ُيَفتَّاُر َباْل    ُيَخفَُّف َعْنُهْم َشيٌء ِمَن الَعَذاِب الِذي ُهْم ِفيِه ، َوال ُيَغيَُّر َعْنُهْم َساَع 
 .َيُكوُن ُمَتواِصاًل ، َوِإذا َطَلُبوا اإِلْمَهاَل َوالتَّْأِخيَر َلْم ُيَجاُبوا ِإليِه 
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َوَمْن َيْبَتِغ َغْيَر اْلِإْسَلاِم ِديًنا َفَلْن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اْلَآِخَرِة ِمَن اْلَخاِساِريَن  }  : وقال تعالى  
َيْهِدي اللَُّه َقْوًما َكَفُروا َبْعَد ِإيَماِنِهْم َوَشِهُدوا َأنَّ الرَُّسوَل َحقٌّ َوَجااَءُهُم اْلَبيَِّنااُت    َكْيَف( 81)

ُأوَلِئَ  َجَزاُؤُهْم َأنَّ َعَلْيِهْم َلْعَنَ  اللَِّه َواْلَمَلاِئَكِ  َوالنَّااِس  ( 86)َواللَُّه َلا َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن 
-81/آل عمران]{ (88)َخاِلِديَن ِفيَها َلا ُيَخفَُّف َعْنُهُم اْلَعَذاُب َوَلا ُهْم ُيْنَظُروَن ( 80)ِعيَن َأْجَم
88] 

اَل َمِن اْبَتَغى ِدينًا اَل َيُقوُدهُُ إَلى اإلْساَلِم الَكاِمِل هلِل ، َوالُخُضوِع التَّامِّ َلُه َوْحَدُه اَل َشِريَ  َلُه ، َف
ذا الدِّيُن ، َوَيُكوُن ِفي اآلِخَرِة ِمَن الَخاِسِريَن ، ألنَُّه َيُكوُن َقْد َسَلَ  َطريقًا َغْيَر َماا  ُيْقَبُل ِمْنُه َه
مان  بعين البصيرة وأْمِعِن النظر فيها واجعل لهاا    ديث اآلتياحوتأمل في األ، َشَرَعُه اهلُل 

، ودرر  الفوائاد غارر  مان   ا  بما فيهموِقعًا عسى اهلل أن ينفع  سمع  مسمعا وفي قلب
 .  الفرائد

من عمل عماًل لايس علياه   :  قال  أن النبي ( حديث عائش  الثابت في  صحيح مسلم ) 
 . أمرنا فهو رد 

ُساوَل  َأْسَلَم َرُجٌل ِمَن اأَلْنَصاِر ُثمَّ اْرَتدَّ َوَلِحَق ِبالشِّْرِ  ، ُثمَّ َنِدَم َفَأْرَسَل إَلى َقْوِمِه أْن اْسَأُلوا َر
 .َهْل ِلي ِمْن َتْوَبٍ ؟ َفَنَزَلْت َهِذِه اآلَيُ  َوَما َبْعَدَها َفَعاَد إلى اإِلْساَلِم   اهلِل 

،  َفالِذيَن َيْرَتدُّوَن َعِن اإِلْساَلِم َبْعَد أَن َتبَّيَن َلُهْم ُهَداُه ، َوَقاَمَت َلَدْيِهِم الَبَراِهيُن َعَلاى ِصاْدِقهِ  
ِإنَُّه اَل َيْهِدي الَقاْوَم  : ُسوُل ، َكْيَف َيْسَتِحُقوَن الِهَداَيَ ؟ ُثمَّ َقاَل َتَعاَلى َوِصْدِق َما َجاَءُهْم ِبِه الرَّ

ْقِل ، الَظاِلِميَن أْنُفَسُهْم ، الَجاِنيَن َعَليَها ، أَلنَُّهْم َتَنكَُّبوا َعِن الطَِّريِق الَقِويِم ، َوَتَرُكوا ِهَداَيَ  الَع
َوَهُؤاَلِء َيْسَتِحُقوَن َسَخَط اهلِل َوَغَضَبُه ، َوَسَخَط . وَِّة ، َوَعَرُفوُه ِبالَبيَِّناِت َبْعَد أْن َظَهَر ُنوُر النُُّب

 .الَماَلِئَكِ  َوالنَّاِس َجِميعًا ، ِإْذ َأنَُّهْم َمَتى َعَرُفوا َحِقيَقَ  َحاِلِهْم َلَعُنوُهْم 
اَب ِفي َناِر َجَهنََّم ِفي اآلِخَرِة ، َوَيْبَقْوَن َخاِلاِديَن ِفاي   َوَمْن َلَعَنُهُم اهلُل َتَعاَلى َكاَن َجَزاُؤُهُم الَعَذ

َواَل ُيَفتَّر َعْنُهُم الَعَذاُب ، َواَل ُيَخفَُّف َساَعً  َواِحَدًة . اللَّْعَنِ  َوالَعَذاِب َمْسُخوطًا َعَلْيِهْم إَلى األَبِد 
 .، َواَل ُيْمَهُلوَن ِلَمْعِذَرٍة َيْعَتِذُروَن ِبَها 

( 168)ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَظَلُموا َلْم َيُكِن اللَُّه ِلَيْغِفَر َلُهْم َوَلا ِلَيْهِدَيُهْم َطِريًقا }  : قال تعالى و 
 [ 168، 168/النساء]{( 160)ِإلَّا َطِريَق َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا َوَكاَن َذِلَ  َعَلى اللَِّه َيِسيًرا 
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، الظَّااِلِميَن َأْنُفَساهْم     َتَعاَلى َعْن ُحْكِمِه َعَلى الَكاِفِريَن ِبِكَتاِبِه َوآَياِتِه َوَرُسوِلِه ُيْخِبُر اهلُل  
 اهلُل ِبَذِلَ  ، َوِبالصَّدِّ َعْن َسِبيِل اهلِل ، َوِباْرِتَكاِب الَمآِثِم ، َواْنِتَهاِ  َمَحاِرِم اهلِل ، ِبأنَُّهْم اَل َيْغِفارُ 

أنَُّه َلْن َيْهاِدَيُهْم  : َوُيْخِبُر اهلُل َتَعاَلى ( . َطِريقًا ) َيْهِديِهْم َسِبياًل إَلى الَخْيِر َوالرََّشاِد َلُهْم ، َواَل 
ٌر إلى َطِريٍق َغْيِر الطَِّريِق الِتي ُتوِصُلُهْم إلى َجَهنََّم ، ِلَيْبَقْوا ِفيَها َخاِلِديَن َأَبدًا ، َوَذِلَ  َأْمٌر َيِسي

 .َعَلى اهلِل 
َوَيْوَم َيْحُشُرُهْم َجِميًعا َيا َمْعَشَر اْلِجنِّ َقِد اْساَتْكَثْرُتْم ِماَن اْلاِإْنِس َوَقااَل     }  : وقال تعالى  

ْم نَّاُر َمْثَواُكَأْوِلَياُؤُهْم ِمَن اْلِإْنِس َربََّنا اْسَتْمَتَع َبْعُضَنا ِبَبْعٍض َوَبَلْغَنا َأَجَلَنا الَِّذي َأجَّْلَت َلَنا َقاَل ال
 [ 118/األنعام]{ (118)َخاِلِديَن ِفيَها ِإلَّا َما َشاَء اللَُّه ِإنَّ َربََّ  َحِكيٌم َعِليٌم 

َواْذُكْر َيا ُمَحمَُّد ، ِفيَما َتُقصُُّه َعلى َهُؤاَلِء ، َوُتْنِذُرُهْم ِبِه ، َما َيْجِري َياْوَم الِقَياَماِ  ، َياْوَم     
َءُهْم ِمَن اإِلْنِس الِذيَن َكاُنوا َيْعُبُدوَنُهْم ِفي الدُّْنيا ، َوَيُعوُذوَن ِبِهاْم ، إْذ  َيْحُشُر اهلُل الِجنَّ َوَأْوِلَيا

َيا َمْعَشَر الِجنِّ َقِد اْسَتْكَثْرُتْم ِمْن ِإْغَواِء اإِلْنِس َوِإْضااَلِلِهْم ، َفاَأْوَرْدُتُموُهُم   : َيُقوُل َتَعاَلى َلُهْم 
َربََّنا اْسَتْمَتَع َبْعُضَنا ِبَبْعٍض ، ِبَماا  : الِجنِّ ِمَن اإِلْنِس ُيِجيُبوَن اهلَل َتَعاَلى َوَقاَل َأْوِلَياُء . النَّاَر 

ي َكاَن ِلْلِجنِّ ِمَن اللذَِّة ِفي ِإْغَواِئنا ِباأَلَباِطيِل ، َوَأْهَواِء اأَلْنُفِس َوَشَهَواِتَها ، َوِبَما َكاَن َلَناا ِفا  
َن الُمْتَعِ  ، َواتَِّباِع الَهَوى ، َواالْنَغَماِس ِفي اللَّاذَّاِت ، َوَبَلْغَناا ، َبْعاَد    َطاَعِتِهْم َوَوْسَوَسِتِهْم ِم

َأْو ُهَو َيْوَم الَبْعِث َوالنُُّشوِر ) اْسِتْمَتاِع َبْعِضَنا ِبَبْعٍض ، إَلى اأَلَجِل الِذي َقدَّْرَتُه َلَنا َوُهَو الَمْوُت 
النَّاُر َمْثَواُكْم َوَمْنِزُلُكْم ، َأْنُتْم َوَأْوِلَيااُؤُكْم ، َمااِكِثيَن ِفيَهاا    : ْم َقاِئاًل َفَيُردُّ اهلُل َتَعاَلى َعَلْيِه( .

َماُل  َسْرَمدًا ، ِإالَّ َمْن َشاَء اهلُل َأْن ُيْنِقَذُه ، َواهلُل َحِكيٌم ِفي َشْرِعِه َوَقَدِرِه َوُحْكِمِه ، َعِليٌم ِبَما َيْع
 .النَّاُس 

اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت َبْعُضُهْم ِمْن َبْعٍض َيْأُمُروَن ِبااْلُمْنَكِر َوَيْنَهاْوَن َعاِن      } : وقال تعالى 
َوَعَد اللَّاُه  ( 60)اْلَمْعُروِف َوَيْقِبُضوَن َأْيِدَيُهْم َنُسوا اللََّه َفَنِسَيُهْم ِإنَّ اْلُمَناِفِقيَن ُهُم اْلَفاِسُقوَن 

اِفَقاِت َواْلُكفَّاَر َناَر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها ِهَي َحْسُبُهْم َوَلَعَنُهُم اللَُّه َوَلُهاْم َعاَذاٌب   اْلُمَناِفِقيَن َواْلُمَن
 [68، 60/التوب ]{ ( 68)ُمِقيٌم 

ْأُمُر َبْعُضاُهْم  ِإنَّ َأْهَل الِنَفاِق ِرَجااًل َوِنَساءًا ، َيَتَشاَبُهوَن ِفي ِصَفاِتِهْم َوَأْخاَلِقِهْم َوَأْعَماِلِهْم ، َي 
َوَيْنَهْوَن َعْن ِفْعِل . . َبْعضًا ِبِفْعِل الُمْنَكِر ، َكالَكِذِب َوالِخَياَنِ  ، َوِإْخالِف الَوْعِد ، َوَنْقِض الَعْهِد 

ِه الِبارِّ  َكالِجَهاِد ، َوِبْذِل الَماِل ِفي َسِبيِل اهلِل ، َوَيِضنُّوَن ِباإِلْنَفاِق ِفي ُوُجو: الَخْيِر َوالَمْعُروِف 
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َوَقْد َنُسوا َأْن َيَتَقرَُّبوا ِإَلى اهلِل َتَعاَلى ِبِفْعِل َما َأَمَر ِبِه . . َوالطَّاَعاِت َواإِلْحَساِن ِإَلى ِعَباَدِة اهلِل 
ْم ِماْن  ، َوَتْرِ  َما َنَهى َعْنُه ، َواتََّبُعوا ُخُطواِت الشَّْيَطاِن ، َفَجاَزاُهُم اهلُل َعَلى َذِلَ  ِبِحْرَمااِنهِ 

َوالُمَناِفُقوَن ُهْم َأْكَثُر النَّااِس ُفُساوقًا ،   .ُلْطِفِه َوَتْوِفِيِقِه ِفي الدُّْنَيا ، َوِمَن الثََّواِب ِفي اآلِخَرِة 
 .َوُخُروجًا َعْن َطاَعِ  اهلِل ، َواْنِساَلخًا ِمَن الَفَضاِئِل الِفْطريَِّ  السَِّليَمِ  

ْلُمَناِفِقيَن َوالُمَناِفَقاِت َوالُكفَّاِر َناَر َجَهنََّم ، َوَوَعَدُهْم ِبَهاا َعَلاى ُساْوِء    َوَقَد َأَعدَّ اهلُل َتَعاَلى ِل 
اِء َصِنيِعِهْم الِذي َذَكَرُه اهلُل َتَعاَلى َعْنُهْم ، َوَسَيْمُكُثوَن ِفيَها ُمَخلَِّديَن َأَبدًا ، َوَلُهْم ِفيَها ِمَن الَجَز

، َوَلَعَنُهْم اهلُل ، َوَطَرَدُهْم ِمْن َرْحَمِتِه ، َوَلُهْم َعَذاُب ُمِقيٌم َداِئٌم ( َحْسُبُهْم ) َوالَعَذاِب َما َيْكِفيِهْم 
 .َكالسَُّموِم َيْلَفَح َوجوَهُهْم ، َوالَحِميِم َيْصَهُر َما ِفي ُبُطوِنِهْم : َغْيَر َعَذاِب َجَهنََّم 

َخاِلِديَن ِفيَهاا  ( 106)لنَّاِر َلُهْم ِفيَها َزِفيٌر َوَشِهيٌق َفَأمَّا الَِّذيَن َشُقوا َفِفي ا}   : وقال تعالى  
، 106/هاود ]{ (100)َما َداَمِت السََّمَواُت َواْلَأْرُض ِإلَّا َما َشاَء َربَُّ  ِإنَّ َربََّ  َفعَّاٌل ِلَما ُيِريُد 

100] 
اِب ِبَسَبِب َأْعَماِلِهِم السَّايَِّئِ  ِفاي الادُّْنيا ،    َأمَّا اأَلْشِقَياُء ، الِذيَن َشُقوا ِبَما َيْنَتِظُرُهْم ِمَن الَعَذ 

ُم َفَيِصيُروَن ِإَلى َناِر َجَهنََّم ، َوَتِضيُق ُصُدوُرُهْم ِبِثْقِل الَعَذاِب ، َفُيْصِبُح َتَنفُُّسُهْم َزِفيرًا ، َوَأْخُذُه
 .النََّفَس َشِهيقًا 

ُهَناَ  َسَماَواٌت ُتِظلُّ الَمْخُلوَقاِت ، َوَأْرٌض َيِقُفوَن َعَليها  َوَيْبُقوَن ِفي النَّاِر َخاِلِديَن ، َما َداَمْت 
 َعَلاى  ، ِإالَّ َما َشاَء اهلُل ، ِإْذ ُيْخِرُج اهلُل ِمَن النَّاِر ِبَرْحَمِتِه الُعَصاَة ِمْن َأْهِل التَّْوِحيِد ، ُثمَّ َيْمَتنُّ

َقْلِبِه ِمْقَداُر َذرٍَّة ِمْن ِإيَماٍن ، َوُهَو الَقاِدُر والَفعَّاُل ِلَماا  اآلَخِريَن َفُيْخِرُج ِمَن النَّاِر َمْن َكاَن ِفي 
 .ُيِريُد 

الَِّذيَن َتَتَوفَّاُهُم اْلَمَلاِئَكُ  َظاِلِمي َأْنُفِسِهْم َفَأْلَقُوا السََّلَم َما ُكنَّا َنْعَمُل ِمْن ُساوٍء  } : وقال تعالى  
َفاْدُخُلوا َأْبَواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها َفَلِباْئَس َمْثاَوى   ( 18)ُتْم َتْعَمُلوَن َبَلى ِإنَّ اللََّه َعِليٌم ِبَما ُكْن

 [ 10، 18/النحل]{( 10)اْلُمَتَكبِِّريَن 
ِإَلى ُيَبيُِّن اهلُل َتَعاَلى َأنَّ الَكاِفِريَن ، الِذيَن َيْسَتِحُقوَن الَعَذاَب ، ُهُم الِذيَن اْسَتَمرُّوا َعَلى ُكْفِرِهْم  

الُمَخلَِّد َأْن َجاَءْتُهْم َماَلِئَكُ  الَمْوِت ِلَقْبِض َأْرَواِحِهْم َهُؤاَلِء الظَّاِلِميَن َأْنُفَسُهْم ِبَتْعِريِضَها ِلْلَعَذاِب 
نَّاا ُنْشاِرُ    َما ُك: ِبَسَبِب ُكْفِرِهْم ، َيْسَتْسِلُموَن ِحيَنِئٍذ ، َوَيْنَقاُدوَن ِحيَن ُيَعاِيُنوَن الَعَذاَب َقاِئِليَن 

َبْل ُكْنُتْم : َوُيَكذُِّبُهْم َتَعاَلى ِفيَما َيُقوُلوَن َوَيُقوُل َلُهْم . ِبَربَِّنا َأَحدًا ، َوُهْم َكاِذُبوَن ِفي َقْوِلِهْم َهَذا 
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، َواهلُل ُمَجااِزيُكْم  َتْكُفُروَن َوُتْشِرُكوَن َوَتْرَتِكُبوَن َما َحرََّم اهلُل ، َفاَل َفاِئَدَة الَيْوَم ِماَن اإِلْنَكااِر   
 .ِبَأْفَعاِلُكْم 

ْم ِبَماا  َوَيْأُمُرُهُم اهلُل ِبُدُخوِل َأْبَواِب َجَهنََّم ِلَيْبَقْوا ِفيَها ، َوْلَيُذوُقوا َأْلَوانًا ِمَن الَعَذاِب ، َجَزاًء َلُه 
ًا ِللِذيَن َيَتَكبَُّروَن َعِن اتَِّباِع الرُُّسِل َكَفُروا َواْرَتَكُبوا ِمَن الَمَعاِصي ، َوَلِبْئَس َجَهنََّم َمِقياًل َوَمَقام

 .، َواالْهِتَداِء ِباآلَياِت الِتي ُأْنِزَلْت ِإَلْيِهْم 
َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا َلا َيِجاُدوَن  ( 64)ِإنَّ اللََّه َلَعَن اْلَكاِفِريَن َوَأَعدَّ َلُهْم َسِعيًرا }  : وقال تعالى  

 [ 61-64/األحزاب]{ ( 61) َوِليًّا َوَلا َنِصيًرا
ِإنَّ اهلَل َتَعالى َلَعَن الَكاِفِريَن ، َوَأْبَعَدُهْم ِمْن ُكلِّ خيٍر ، َوَطَرَدُهْم ِمْن َرْحَمِتِه ، َوَأعّد َلُهام ِفاي   

وَن َعْنَها َواَل َيُزوُلوَن َوَيْبَقْوَن ِفي َناِر َجَهنََّم َخاِلِديَن َأَبدًا ، ال َيُحوُل. اآلِخَرِة َنارًا َتتَِّقُد َوَتَتَسعَُّر 
 .، َوال َيِجُدوَن َلُهم َناِصرًا ِمْن َبْأِس اهلَل َوَعَذابِِِه 

َوِسيَق الَِّذيَن َكَفُروا ِإَلى َجَهنََّم ُزَمًرا َحتَّى ِإَذا َجاُءوَها ُفِتَحْت َأْبَواُبَها َوَقااَل  }  : وقال تعالى  
ٌل ِمْنُكْم َيْتُلوَن َعَلْيُكْم َآَياِت َربُِّكْم َوُيْنِذُروَنُكْم ِلَقاَء َيْوِمُكْم َهاَذا َقااُلوا   َلُهْم َخَزَنُتَها َأَلْم َيْأِتُكْم ُرُس

ِقيَل اْدُخُلوا َأْبَواَب َجَهانََّم َخاِلاِديَن ِفيَهاا    ( 01)َبَلى َوَلِكْن َحقَّْت َكِلَمُ  اْلَعَذاِب َعَلى اْلَكاِفِريَن 
 [01-01/الزمر]{ ( 01)َن َفِبْئَس َمْثَوى اْلُمَتَكبِِّري

َسْوقًا َعِنيفًا ِبَزْجاٍر َوَتْهِدياٍد ، َوِحيَنَماا    ( ُزَمرًا ) َوُيَساُق الِذيَن َكَفُروا ِإَلى َجَهنََّم َجَماَعاٍت  
َأَلْم َيْأِتُكم ِفي ( : َخَزَنُتَها ) َيِصُلوَن ِإَليها ، َتْفَتُح َلُهْم َجَهنَُّم َأُبَواَبَها ، َوَيُقوُل َلُهْم ُحَراُس َجَهنََّم 

َنَعاْم  : الدُّْنَيا ُرُسٌل ِمن ِجْنِسُكْم ُيَحذُِّروَنُكْم ِمَن َهْوِل َهَذا الَيْوِم؟ َفُيِجيُبوَن َمْعَتِرِفيَن ، َوَيُقوُلوَن 
وَََلِكنَُّهْم َكذَُّبوا . . َلَقْد َجاَءُهْم ُرُسٌل ِمْن َربِِّهْم ، َوَدَعْوُهم ِإَلى اإِلْيَماِن ِباهلِل واإِلْقاَلِع َعِن الُكْفِر 

 الرُُّسَل ، َوَخاَلُفوُهْم ، َواْسَتْهَزُؤوا ِبِهْم ِلَما سَََبَق َلُهْم ِمَن الشََّقاَوِة والضَّاَلَلِ  ، َفَعَدُلوا ِبُساوءِ 
: ْم َخَزَناُ  َجَهانََّم   َوِحيَنِئٍذ َيُقوُل َلُه. اْخِتَياِرِهْم َعِن الَحقِّ ِإَلى الَباِطِل َفاْسَتَحقُّوا َهَذا الَمِصيَر 

اْدُخُلوا َأْبَواَب َجَهنََّم ِلَتْبَقْوا ِفيَها َخاِلِديَن َأبدًا ، َوِبْئَسْت َجَهنَُّم َمِصايرًا َوَمِقاياًل ِلَماْن َكااُنوا     
 .الَمآُل  َيَتَكبَُّروَن ِفي الدُّْنَيا ِبَغِيِر َحقٍّ ، َوَيْرفُضوَن اتَِّباَع الَحقِّ ، َفِبْئَس الَحاُل ، َوِبْئَس

َكَمَثِل الشَّْيَطاِن ِإْذ َقاَل ِلْلِإْنَساِن اْكُفْر َفَلمَّا َكَفَر َقاَل ِإنِّي َباِريٌء ِمْناَ  ِإنِّاي    }  : وقال تعالى  
 َفَكاَن َعاِقَبَتُهَما َأنَُّهَما ِفي النَّاِر َخاِلَدْيِن ِفيَهاا َوَذِلاَ  َجاَزاءُ   ( 16)َأَخاُف اللََّه َربَّ اْلَعاَلِميَن 

 [ 10-16/الحشر]{ (10)الظَّاِلِميَن 
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وا َوَمَثُل َهُؤاَلِء الُمَناِفِقيَن الِذيَن َوَعُدوا الَيُهوَد ِبالنُّْصَرِة ِإْن ُقوِتُلوا َوِبالُخُروِج َمَعُهْم ِإْن ُأْخِرُج
ِعْناَد الَحاَجاِ  ِإَلياِه ، ِإَذا    ِمْن ِدَياِرِهْم ، َكَمَثِل الشَّْيَطاِن الِذي َغرَّ اإِلْنَساَن ، َوَوَعَدُه ِبالنَّْصِر 

ُه ، َأَطاَعُه َوَكَفَر ِباهلِل ، َفَلمَّا اْحَتاَج اإِلْنَساُن ِإليِه ، َوَطَلَب ِمْنُه النُّْصَرَة ، َتَبرََّأ الشَّاْيَطاُن ِمْنا  
ُيْشِرَكِني َربُّ الَعاَلِميَن َمَعَ  ِإنِّي َأَخاُف اهلَل ِإْن َنْصْرُتَ  َأْن : َوَخَذَلُه َوَتَرَكُه ِلَمْصيِرِه ، َوَقاَل َلُه 

َفَكاَن َعاِقَبَ  اأَلْمِر ِبالُكْفِر َأْن َصاَر الشَّْيَطاُن َوَمْن َأْغَراُه ِبالُكْفِر ِإَلى َناِر َجَهانََّم ،  . ِفي الَعَذاِب 
 َجَزاُء ُكلِّ َمْن َظَلَم َنْفَسُه ِبالُكْفِر َوالُفُسوِق َوالِعْصَياِن 

الَِّذيَن َكَفُروا َلُهْم َناُر َجَهنََّم َلا ُيْقَضى َعَلْيِهْم َفَيُموُتوا َوَلا ُيَخفَُّف َعاْنُهْم ِماْن   َو} وقال تعالى 
َوُهْم َيْصَطِرُخوَن ِفيَها َربََّنا َأْخِرْجَنا َنْعَمْل َصااِلًحا َغْياَر   ( 36)َعَذاِبَها َكَذِلَ  َنْجِزي ُكلَّ َكُفوٍر 

َلْم ُنَعمِّْرُكْم َما َيَتَذكَُّر ِفيِه َمْن َتَذكََّر َوَجاَءُكُم النَِّذيُر َفُذوُقوا َفَما ِللظَّاِلِميَن ِماْن  الَِّذي ُكنَّا َنْعَمُل َأَو
 [30-36/فاطر]{  (30)َنِصيٍر 

ِر َجَهنََّم ، اَل َأمَّا الِذيَن َكَفُروا ِباهلِل ، َوَجَحُدوا ِبآَياِتِه ، َوَكذَُّبوا ُرُسَلُه ، َفِعَقاُبُهْم َسَيُكوُن ِفي َنا 
.  ُيْحَكُم َعَلْيِهْم ِفيها ِبَموٍت َفَيْسَتِريُحوا ِمَن الَعذاِب َواآلاَلِم ، َواَل ُيَخفَُّف َعْنُهُم الَعذاُب َوال ُيَفتَُّر

هاذا الَجازاِء    َوِمْثُل. َوُكلَّما َخَبْت َناُر َجَهنََّم َزاَدَها اهلُل َسِعيرًا ، ِلَيْسَتِمرَّ َعَذاُبُهم َشِديدًا أليمًا 
َوِفي النَّااِر َياُذوُق الَكااِفُروَن    ، َيْجِزي اهلُل ِبِه ُكلَّ َكاِفٍر ِباهلِل ، َجاِحٍد ِبَأْنُعِمِه ، ُمَكذٍِّب ِلُرُسِلِه 

: الُمْجِرُموَن َحرَّ النَّاِر َوَلهيَبها ، َفَيْأَخُذوَن ِفي االْسِتَغاَثِ  واالْصِطَراِ  والضَّاِجيِج َوَيُقولاوَن   
ا بَّنا َأْخِرْجنا ِمن النَّاِر ، َوَأِعْدنا إلى الدُّنيا ، ِلَنْعَمَل َصاِلحًا ، َوَنتَّبَع الرُُّسَل ، َوُنْقِلَع َعمَّا ُكنَّا َر

َولِكنَّ اهلل َتَعالى َيْعَلُم َأنَُّهْم ِإْن َعاُدوا ِإلى الدًُّنيا َعااُدوا  . ِفيِه ِمَن الُكْفِر َوالَمَعاِصي َواإِلْجَراِم 
َأْو َتُردُّ َعَلايِهُم  ) لى ما َكاُنوا َعَليِه ِمَن الُكْفِر َوالَمَعاِصي ، َوِلَذِلَ  َيُردُّ َعَليِهْم َقاِئاًل َوُمَقرِّعًا ِإ

وَن َأَلْم َنْجَعْلُكْم َتِعيُشوَن ِفي الدُّنيا َأْعمارًا؟ َوَلْو ُكْنُتم ِممَّْن َيْنَتِفُعا ( : الَمالِئَكُ  ِبَأْمِر اهلِل َتَعالى 
َوَجاَءُكُم الرَُّسوُل َوَمَعُه ِكَتاٌب ُيْنِذُرُكْم ِبالِعَقااِب ِإْن  . ِبالَحقِّ الْنَتَفْعُتْم ِبِه َمدََّة ُعْمرُكْم في الدُّنيا 

َلُكاْم ِإلاى    َخاَلْفُتْم َأْمَر َربُِّكْم ، َوَتَرْكُتْم َطاَعَتُه ، َفَلْم َتْعَتِبُروا ، َوَلْم َتتَِّعُظوا ، َوِلذِلَ  َفاَل َسبيَل
الُخُروِج ِممَّا َأْنُتم ِفيِه ِمَن الَعَذاِب ، َفُذوُقوا َعَذاَب النَّاِر ِعَقابًا َلُكْم َعَلاى ُكْفاِرُكْم وُمَخااَلَفِتُكْم    

ُتْم ِفيِه ِماَن  اأَلْنِبياَء ، َوَلْن َتِجُدوا َلُكْم َناِصرًا َيْنُصُرُكْم ِمْن بأِس اهلِل ، َواَل ُمْنِقذًا ُيْنِقُذُكْم ِمّما َأْن
 .الَعذاِب 
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سمع  مسمعا وفاي  من بعين البصيرة وأْمِعِن النظر فيه واجعل له وتأمل في الحديث اآلتي 
 .  ، ودرر الفرائد غرر الفوائد  بما فيه من موِقعًا عسى اهلل أن ينفع  قلب
ل أماا أها   :قال   أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم رضي اهلل عنه أبي سعيد حديث  )

ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو  فإنهم ال يموتون فيها وال يحيونالنار الذين هم أهلها 
قال بخطاياهم فأماتهم إمات  حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاع  فجيء بهم ضابائر ضابائر   
فبثوا على أنهار الجن  ثم قيل يا أهل الجن  أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحب  تكاون فاي   

 .لسيل فقال رجل من القوم كأن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد كان بالبادي  حميل ا
 الذين يخرجون منها بعد أن يهذبوا وينقوا  من يدخلها من عصاة الموحدينبخالف. 

 :الحديث اآلتي ويدل على ذل  
 ياا : يقول اهلل):قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين أبي سعيد رضي اهلل عنه  حديث)

وماا بعاث   : أخرج بعث النار، قال: يقول: لبي  وسعدي  والخير في يدي ، قال: آدم، فيقول
من كل ألف تسعمائ  وتسع  وتسعين، فذا  حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات : النار؟ قال

فاشاتد ذلا    (. حمل حملها، وترى الناس سكرى وما هم بسكرى، ولكنَّ عذاب اهلل شاديد 
أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج ألفاًا  : )اهلل، أينا ذل  الرجل؟ قاليا رسول : عليهم فقالوا

: قاال (. والذي نفسي بيده، إني ألطمع أن تكونوا ثلث أهال الجنا   : ومنكم رجاًل، ثم قال
والذي نفسي بيده، إني ألطمع أن تكونوا شطر أهل الجن ، إن : )فحمدنا اهلل وكبَّرنا، ثم قال

 (.م  في ذراع الحمارْقبيضاء في جلد الثور األسود، أو كالُرمثلكم في األمم كمثل الشعرة ال
النساء كما في الصحيحين في خطبا    وأما عصاة الموحدين فأكثر من يدخل النار منهم

بعين البصيرة وأْمِعِن النظر فيها واجعال    ديث اآلتياحوتأمل في األصالة الكسوف وغيرها 
،  غارر الفوائاد  مان   ا  بما فيههلل أن ينفعموِقعًا عسى ا  سمع  مسمعا وفي قلبمن لها 

 .  ودرر الفرائد
اطَّلعت :قال   أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري  مارضي اهلل عنه حديث ابن عباس )

 .في الجن  فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطَّلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء
في أضحى أو فطر    خرج رسول اهلل :   قال(  حديث أبي سعيد الثابت في  الصحيحين )

،  فقلن وبم يا فإني أريتكن أكثر أهل الناريا معشر النساء تصدقن :  فمرَّ على النساء فقال 
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رسول اهلل قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيُت من ناقصات عقٍل ودين أذهاب للابَّ   
يا رسول اهلل ؟  قال أليس شهادُة وما نقصان ديننا وعقلنا : الرجل الحازم من إحداكن قلن 

ألايس إذا  . قال فذل  نقصاان مان عقلهاا    . المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟  قلن بلى 
 . قال فذل  من نقصان دينها . حاضت لم تصلِّ ولم تصم ؟  قلن بلى 

 
 الكتاب والسن صف  من يستحق دخول النار في فصٌل في : 

 
 اب والسن الكتصف  من يستحق دخول النار في : 

 
 : الكافرون( 1)

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
َخَتَم اللَّاُه  ( 6)ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْيِهْم َأَأْنَذْرَتُهْم َأْم َلْم ُتْنِذْرُهْم َلا ُيْؤِمُنوَن } :قال تعالى  

 ْم َعَذاٌب َعِظيٌم َعَلى ُقُلوِبِهْم َوَعَلى َسْمِعِهْم َوَعَلى َأْبَصاِرِهْم ِغَشاَوٌة َوَلُه
 [0:  البقرة ]                                                              

َوِإن ُكنُتْم ِفي َرْيٍب مِّمَّا َنزَّْلَنا َعَلى َعْبِدَنا َفْأُتوْا ِبُساوَرٍة مِّان مِّْثِلاِه َواْدُعاوْا     }: قال تعالى و
َفِإن لَّْم َتْفَعُلوْا َوَلن َتْفَعُلوْا َفاتَُّقوْا النَّاَر الَِّتاي  ( 13)ْنُتْم َصاِدِقيَن ُشَهَداَءُكم مِّن ُدوِن اللَِّه ِإْن ُك

 [14:  البقرة ]َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرُة ُأِعدَّْت ِلْلَكاِفِريَن 
ْهَلُه ِمَن الثََّمَراِت َمْن آَماَن  َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْل هَََذا َبَلًدا آِمًنا َواْرُزْق َأ}:قال تعالى  و

َس ِمْنُهم ِبالّلِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َقاَل َوَمن َكَفَر َفُأَمتُِّعُه َقِلياًل ُثمَّ َأْضَطرُُّه ِإَلاى َعاَذاِب النَّااِر َوِبائْ    
 [116: البقرة ]{ اْلَمِصيُر

ْمَواُلُهْم َواَل َأْواَلُدُهم مَِّن اللَِّه َشْيًئا َوُأوَلااِئَ   ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َلن ُتْغِنَي َعْنُهْم َأ}:قال تعالى و 
َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َكذَُّبوْا ِبآَياِتَنا َفَأَخَذُهُم اللَُّه ِباُذُنوِبِهْم  ( 10)ُهْم َوُقوُد النَّاِر 

آل  ]ُروْا َسُتْغَلُبوَن َوُتْحَشُروَن ِإَلى َجَهنََّم َوِبْئَس اْلِمَهاُد ُقل لِّلَِّذيَن َكَف( 11)َواللَُّه َشِديُد اْلِعَقاِب 
 [11: عمران
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ِإْذ َقاَل اللَُّه َيا ِعيَسى ِإنِّي ُمَتَوفِّيَ  َوَراِفُعَ  ِإَليَّ َوُمَطهُِّرَ  ِماَن الَّاِذيَن َكَفاُروا    }: وقال تعالى 
َكَفُروا ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِ  ُثمَّ ِإَليَّ َمْرِجُعُكْم َفَأْحُكُم َبْياَنُكْم ِفيَماا    َوَجاِعُل الَِّذيَن اتََّبُعوَ  َفْوَق الَِّذيَن

َفَأمَّا الَِّذيَن َكَفُروا َفُأَعذُِّبُهْم َعَذاًبا َشِديًدا ِفي الدُّْنَيا َواْلَآِخَرِة َوَما َلُهاْم  ( 11)ُكْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفوَن 
مَّا الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َفُيَوفِّيِهْم ُأُجوَرُهْم َواللَّاُه َلاا ُيِحابُّ    َوَأ( 16)ِمْن َناِصِريَن 

 [10:  آل عمران]الظَّاِلِميَن 
ِئَ  ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َلن ُتْغِنَي َعْنُهْم َأْمَواُلُهْم َواَل َأْواَلُدُهم مَِّن اللَِّه َشْيًئا َوُأْوَلا} : قال تعالى و 

َمَثُل َما ُينِفُقوَن ِفي ِهاِذِه اْلَحَياِة الدُّْنَيا َكَمَثاِل ِرياٍح   ( 116)َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن 
 ]ُموَن ِفيَهاِصرٌّ َأَصاَبْت َحْرَث َقْوٍم َظَلُموْا َأنُفَسُهْم َفَأْهَلَكْتُه َوَما َظَلَمُهُم اللَُّه َوَلاِكْن َأنُفَسُهْم َيْظِل

  [110:  آل عمران
 :الذي ال يؤمن باهلل وال يحض على طعام المسكين ( 1)

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
ِر َماا  َوَلْم َأْد( 11)َوَأمَّا َمْن ُأوِتَي ِكَتاَبُه ِبِشَماِلِه َفَيُقوُل َيا َلْيَتِني َلْم ُأوَت ِكَتاِبَيْه }: قال تعالى 
َهَلَ  َعنِّي ُساْلَطاِنَيْه  ( 18)َما َأْغَنى َعنِّي َماِلَيْه ( 10)َيا َلْيَتَها َكاَنِت اْلَقاِضَيَ  ( 16)ِحَساِبَيْه 

ُثمَّ ِفي ِسْلِسَلٍ  َذْرُعَهاا َساْبُعوَن ِذَراًعاا    ( 31)ُثمَّ اْلَجِحيَم َصلُّوُه ( 30)ُخُذوُه َفُغلُّوُه ( 10)
( 34)َوَلا َيُحضُّ َعَلى َطَعااِم اْلِمْساِكيِن   ( 33)نَُّه َكاَن َلا ُيْؤِمُن ِباللَِّه اْلَعِظيِم ِإ( 31)َفاْسُلُكوُه 

َلا َيْأُكُلاُه ِإلَّاا اْلَخااِطُئوَن    ( 36)َوَلا َطَعاٌم ِإلَّا ِمْن ِغْسِليٍن ( 31)َفَلْيَس َلُه اْلَيْوَم َهاُهَنا َحِميٌم 
 [30-11/الحاق ]{ ( 30)
َراُر اأَلْشِقَياُء َفِإنَُّهْم ُيْؤَتْوَن َيْوَم الِقَياَمِ  َصِحيَفَ  َأْعَماِلِهْم َفَيَتَناَوُلوَنهاا ِبَشاَماِئِلِهْم ،   َأمَّا اأَلْش 

َيا ، َوِحيَنِئٍذ َيَروَن َما ِفيَها ِمَن السَّيَِّئاِت َفَيْنَدُموَن َغاَيَ  النََّدِم َعَلى َما َقدََّمْت َأْيِديِهْم ِفاي الادُّنْ  
 َيَتَمنَّْوَن َأنَُّهْم ُقِذَف ِبِهْم ِفي النَّاِر ، َوَلْم َيطَِّلُعوا َعَلى َما ِفي َصِحيَفِ  َأْعَماِلِهْم ِمَن الَمَخااِزي َو

 .َوَيَتَمنَّوَن َلْو َأنَُّهْم َلْم َيْعَلُموا َشْيئًا َعِن الِحَساِب الذي َسُيَحاَسُبوَن ِبِه .َواأَلْعَماِل الُمْخِجَلِ  
ًة َتَمنَّى َواِحُدُهْم َلْو َأنَّ الِميَتَ  اأُلْوَلى الِتي َماَتَها ِفي الدُّْنَيا َكاَنْت الَفاِصَلَ  ، َوَلْم ُيْبَعْث َمارَّ َوَي 

َلْم ُيْغِن َعّني َماِلي َشْيئًا ، َوَلْم ُينِجِني َما َجْمْعُتُه ِفي الَحَياِة الدُّْنَيا ِمَن َماٍل َوُنَضااٍر ،  . ُأْخَرى 
َوَذَهَب ُسْلَطاِني َوَجاِهي الِذي ُكْنُت َأْفِرُضُه َعَلى النَّاِس . َعَذاِب اهلِل َشْيئًا ، َواَل ِمْن َبْأِسِه  ِمْن

:  -َماَلِئَكِ  الَعَذاِب  -َوَيُقوُل اهلُل َتَعاَلى ِللزََّباِنَيِ  . ِفي الدُّْنَيا ، َوَبِقيُت َفْردًا َذِلياًل َحِقيرًا َفِقيرًا 
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ُثمَّ َأْدِخُلوُه َناَر َجَهنََّم ِليْصَلى َحرََّها َوَعَذاَبَها ، َجَزاًء َلُه . َفاِجَمُعوا َيَدْيِه ِإَلى ُعُنِقِه ِبالُغلِّ ُخُذوُه 
ُثمَّ َأْدِخُلوُه ِفي ِسْلِسَلٍ  ُطوُلَها َسْبُعوَن ِذَراعًا َتْلَتافُّ َحاْوَل   . َعَلى َما اْجَتَرَحُه ِمْن ُكْفِر َوآَثاٍم 

َواْفَعُلوا َذِلَ  ُكلَُّه ِبِه أَلنَُّه َكاَن َيْكُفُر ِباهلِل .ِع َأْنَحاِء ِجْسِمِه َحتَّى اَل َيْسَتِطيَع حَراكًا َواَل فَكاكًا َجِمي
َوَكاَن اَل َيُحثُّ النَّاَس َعَلاى ِإْطَعااِم   . الَعِظيِم ِفي الدُّْنَيا ، َوَكاَن ُيْشِرُ  َمَعُه ِفي الِعَباَدِة َغْيَرُه 

َوِلَذِلَ  َفِإنَُّه اَل َيِجُد الَيْوَم ُهَنا ِفي اآلِخَرِة َقِريبًا َوُدودًا . لُفَقَراِء َوالَمَساِكيِن َوَأْصَحاِب الَحاَجاِت ا
 ، َواَل َصِديقًا َحِميمًا ُمْخِلصًا ، ُيْنِقُذُه ِمْن َعَذاِب اهلِل َتَعاَلى ، َفُكلُّ َواِحٍد ُمْنَشِغٌل ِفي َذِلَ  الَياْومِ 

َواَل َيْجُد َلُه َطَعامًا ِفي النَّاِر ِإالَّ َما َيِسيُل ِمْن ُجُلوِد َأْهِل النَّااِر ِماَن الادَِّم والصَّاِديِد     .ِبَنْفِسِه 
 َوالصَِّديُد َشْيٌء َكِريُه الَمَذاِق اَل َيْأُكُلُه ِإالَّ َأْهُل الذُُّنوِب َوالَخَطاَيا ، الِذيَن َمَرُنوا َعَلى اْجِتاَراحِ .

 .يَِّئاِت ِفي الدُّْنَيا السَّ
 : أموال اليتامى ظلمًا آكلو( 3)

 ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
ِإنَّ الَِّذيَن َيْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْلًما ِإنََّما َيْأُكُلوَن ِفي ُبُطوِنِهْم َناًرا َوَسَيْصاَلْوَن  }:قال تعالى 

 [10: النساء(]َسِعيًرا 
ُد اهلُل َتَعاَلى الِذيَن َيْأُكُلوَن َأْمَواَل الَيَتاَمى ِبُدوِن َسَبٍب َمْشُروٍع ، َوَعَلاى َساِبيِل الَهْضاِم    ُيَهدِّ

ِإنَُّهْم ِإنََّما َيْأُكُلوَن َما َيُكون َسَببًا ِفي ِإيَصاِلِهْم إَلى َنااِر َجَهانََّم َياْوَم    : َوالظُّْلِم ، َوَيُقوُل َلُهْم 
  . ْو إنَُّهْم إنََّما َيْأُكُلوَن ِفي ُبُطوِنِهْم َنارًا َتَتأجَُّج الِقَياَمِ  ، َأ

. ولقد فعلت هذه النصوص القرآني  بإيحاءاتها العنيف  العميق  فعلها في نفوس المسالمين  
وأشااعت  . هزتها هزة عنيف  ألقت عنها هذه الرواساب  . خلصتها من رواسب الجاهلي  

. . باأموال اليتاامى    اأي مساس   احذر من المساس  فيها الخوف والتحرج والتقوى وال
. كانوا يرون فيها النار التي حدثهم اهلل عنها في هذه النصوص القوي  العميقا  اإليحااء   

 !فعادوا يجفلون أن يمسوها ويبالغون في هذا اإلجفال
َلمَّا َأْنَزَل : َقاَل ( الثابت في صحيح أبي داوود موقوفًا اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما حديث ) 

َواَل َتْقَرُبوْا َماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن َحتَّى َيْبُلَغ َأُشدَُّه َوَأْوُفوْا ِباْلَعْهاِد  }: اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 
اَل اْلَيَتاَمى ُظْلًما ِإنََّماا  ِإنَّ الَِّذيَن َيْأُكُلوَن َأْمَو}، سورة اإلسراء ( 34){ ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُؤواًل

اْنَطَلَق َماْن َكااَن   : سورة النساء ، َقاَل { ( 10)َيْأُكُلوَن ِفي ُبُطوِنِهْم َناًرا َوَسَيْصَلْوَن َسِعيًرا 
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ِه ِعْنَدُه َيِتيٌم ، َفَعَزَل َطَعاَمُه ِمْن َطَعاِمِه ، َوَشَراَبُه ِمْن َشَراِبِه ، َيْفِصُل الشَّاْيَء ِماْن َطَعاِما   
اللَّاِه   َفُيْحَبُس َلُه َحتَّى َيْأُكَلُه ، َأْو َيْفَسَد ، َفَيْرِمي ِبِه ، َفاْشَتدَّ َذِلَ  َعَلْيِهْم َفَذَكُروا َذِلَ  ِلَرُسوِل

   َّْم َخْياٌر  ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة َوَيْسَأُلوَنَ  َعِن اْلَيَتاَمى ُقْل ِإْصاَلٌح لَُّه}، َفَأْنَزَل اللَُّه َعزَّ َوَجل
ّلَه َعِزيٌز َوِإْن ُتَخاِلُطوُهْم َفِإْخَواُنُكْم َوالّلُه َيْعَلُم اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلِح َوَلْو َشاء الّلُه ألْعَنَتُكْم ِإنَّ ال

 ".سورة البقرة ، َفَخَلُطوا َطَعاَمُهْم ِبَطَعاِمِهْم ، َوَشَراَبُهْم ِبَشَراِبِهْم( 110){ َحِكيٌم
 :بني إسرائيل كفار ( 4)

  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
َوِإْذ َأَخْذَنا ِميَثاَقُكْم َلا َتْسِفُكوَن ِدَماَءُكْم َوَلا ُتْخِرُجوَن َأْنُفَسُكْم ِماْن ِدَيااِرُكْم ُثامَّ    }: قال تعالى 

ْم َوُتْخِرُجوَن َفِريًقا ِمْنُكْم ِمْن ِدَياِرِهْم ُثمَّ َأْنُتْم َهُؤَلاِء َتْقُتُلوَن َأْنُفَسُك( 84)َأْقَرْرُتْم َوَأْنُتْم َتْشَهُدوَن 
اُجُهْم َتَظاَهُروَن َعَلْيِهْم ِباْلِإْثِم َواْلُعْدَواِن َوِإْن َيْأُتوُكْم ُأَساَرى ُتَفاُدوُهْم َوُهَو ُمَحرٌَّم َعَلاْيُكْم ِإْخارَ  

ُء َمْن َيْفَعُل َذِلَ  ِمْنُكْم ِإلَّا ِخْزٌي ِفي اْلَحَيااِة  َأَفُتْؤِمُنوَن ِبَبْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن ِبَبْعٍض َفَما َجَزا
ُأوَلِئَ  الَّاِذيَن  ( 81)الدُّْنَيا َوَيْوَم اْلِقَياَمِ  ُيَردُّوَن ِإَلى َأَشدِّ اْلَعَذاِب َوَما اللَُّه ِبَغاِفٍل َعمَّا َتْعَمُلوَن 

 [86:  البقرة ]فَُّف َعْنُهُم اْلَعَذاُب َوَلا ُهْم ُيْنَصُروَن اْشَتَرُوا اْلَحَياَة الدُّْنَيا ِباْلَآِخَرِة َفَلا ُيَخ
ُقْل ِإْن َكاَنْت َلُكُم الدَّاُر اْلَآِخَرُة ِعْنَد اللَِّه َخاِلَصً  ِمْن ُدوِن النَّاِس َفَتَمنَُّوا اْلَمْوَت }: وقال تعالى  

( 01)ا َقدََّمْت َأْياِديِهْم َواللَّاُه َعِلايٌم ِبالظَّااِلِميَن     َوَلْن َيَتَمنَّْوُه َأَبًدا ِبَم( 04)ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن 
َوَماا   َوَلَتِجَدنَُّهْم َأْحَرَص النَّاِس َعَلى َحَياٍة َوِمَن الَِّذيَن َأْشَرُكوا َيَودُّ َأَحُدُهْم َلْو ُيَعمَُّر َأْلَف َسَنٍ 

ُقْل َمْن َكاَن َعُدوًّا ِلِجْبِريَل ( 06)َبِصيٌر ِبَما َيْعَمُلوَن ُهَو ِبُمَزْحِزِحِه ِمَن اْلَعَذاِب َأْن ُيَعمََّر َواللَُّه 
َمْن َكاَن ( 00)َفِإنَُّه َنزََّلُه َعَلى َقْلِبَ  ِبِإْذِن اللَِّه ُمَصدًِّقا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه َوُهًدى َوُبْشَرى ِلْلُمْؤِمِنيَن 

َوَلَقْد َأْنَزْلَناا ِإَلْياَ    ( 08)َل َوِميَكاَل َفِإنَّ اللََّه َعُدوٌّ ِلْلَكاِفِريَن َعُدوًّا ِللَِّه َوَمَلاِئَكِتِه َوُرُسِلِه َوِجْبِري
َأَوُكلََّما َعاَهُدوا َعْهًدا َنَبَذُه َفِرياٌق ِماْنُهْم َباْل    ( 00)َآَياٍت َبيَِّناٍت َوَما َيْكُفُر ِبَها ِإلَّا اْلَفاِسُقوَن 

ا َجاَءُهْم َرُسوٌل ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعُهْم َنَبَذ َفِريٌق ِماَن  َوَلمَّ( 100)َأْكَثُرُهْم َلا ُيْؤِمُنوَن 
 [101:  البقرة]( 101)الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِكَتاَب اللَِّه َوَراَء ُظُهوِرِهْم َكَأنَُّهْم َلا َيْعَلُموَن 

 :تعمد قتل صيد البر للمحرم ( 1)
  ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 

َم َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َلَيْبُلَونَُّكُم اللَُّه ِبَشْيٍء ِمَن الصَّْيِد َتَناُلُه َأْيِديُكْم َوِرَماُحُكْم ِلَيْعَل} : قال تعالى 
َأيَُّها الَّاِذيَن َآَمُناوا َلاا     َيا( 04)اللَُّه َمْن َيَخاُفُه ِباْلَغْيِب َفَمِن اْعَتَدى َبْعَد َذِلَ  َفَلُه َعَذاٌب َأِليٌم 
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ُم ِباِه َذَوا  َتْقُتُلوا الصَّْيَد َوَأْنُتْم ُحُرٌم َوَمْن َقَتَلُه ِمْنُكْم ُمَتَعمًِّدا َفَجَزاٌء ِمْثُل َما َقَتَل ِمَن النََّعِم َيْحُكا 
َعْدُل َذِلَ  ِصَياًما ِلَيُذوَق َوَبااَل َأْماِرِه    َعْدٍل ِمْنُكْم َهْدًيا َباِلَغ اْلَكْعَبِ  َأْو َكفَّاَرٌة َطَعاُم َمَساِكيَن َأْو

:  المائادة  ]{ ( 01)َعَفا اللَُّه َعمَّا َسَلَف َوَمْن َعاَد َفَيْنَتِقُم اللَُّه ِمْنُه َواللَُّه َعِزياٌز ُذو اْنِتَقااٍم   
04،01] 

ِفي َحاَلِ  إْحَراِمِهْم ، ِباأْن َيْجَعاَل   ( وُهْم َيْبُل) ِبأنَُّه َيْخَتِبُر ِعَباَدُه الُمْؤِمِنيَن : ُيْخِبُر اهلُل َتَعاَلى 
ُه ِصَغاَر َحَيَواَناِت الصَّْيِد َوِضَعاِفَها ِفي ُمَتَناَوِل أْيِديِهْم ، َلْو َشاُؤوا َلَتَناَوُلوَها ِبأْيِديِهْم ، َكَما أنَّا 

، َتْعِرُض َلُهْم ، أْو َتْغَشاُهْم ِفي َرِحاِلِهْم َسَيْخَتِبُرُهْم ِبَجْعِل ِكَباِر الَحَيواناِت ِفي ُمَتَناَوِل ِرَماِحِهْم 
َتَدى ، ِلَيْعَلَم َمْن ُيِطيُع اهلَل ِمْنُهْم ِفي ِسرِِّه َوَجْهِرِه ، َوَيْمَتِنُع َعِن الصَّْيِد َما َداَم ُمْحِرمًاز َفَمِن اْع

َوُهَو ُمْحِرٌم ، َفَلُه َعَذاٌب أليٌم ِفي اآلِخَرِة َبْعَد هذا التَّحِذيِر ِمَن اهلِل ، َوَقَتل الصَّْيَد أْو أَكَل َلْحَمُه 
 .ِلُمَخاَلَفِتِه َشْرَع اهلِل 

َحرََّم اهلُل َصْيَد الَبرِّ ِفي َحاِل اإِلْحَراِم ، َوَنَهى الُمْؤِمُن َعْن َتَناوِلِه ِفيِه ، َوَماْن َقَتاَل الصَّاْيَد    
إْن َكاَن ِلْلَحَيواِن ِمْثٌل ) ٌء ِمْن ِمْثِل الَحَيواِن الِذي َقَتَلُه ُمَتَعمِّدًا ، َوُهَو ُمْحِرٌم ، َيِجُب َعليِه َجَزا

َوَقْد َحَكَم َبْعُضاُهْم ِبَنْحاِر   ) ، َيْحُكُم ِبِه َرُجالِن َعاِداَلِن ِمْن الُمْسِلِميَن ( ِفي الَحَيواَناِت األِليَفِ  
َعليِه الَجَزاُء اْن َيأِتَي ِبالِمْثِل الِذي َسَيْذَبُحُه  ، َوَعَلى َمْن َوَقَع( َتْيٍس ِفي َجَزاٍء َعْن َقْتِل َظْبٍي 

َفإَذا َلاْم  . إلى الَكْعَبِ  ، ِلَيُكوَن َهْديًا َلَها ، َفُيْذَبُح ُهَناَ  ، َوُيَوزَُّع َلْحُمُه َعَلى ُفَقَراِء أْهِل الَحَرِم 
الصَّْيُد الَمْقُتوُل ِماْن َذَواِت األْمَثااِل َفُيَخيَّاُر     َيِجِد الُمْحِرُم ِمْثَل َما َقَتَل ِمَن النََّعِم ، أْو َلْم َيكِن

 : الُمْحِرُم َبْيَن أُموٍر 
 أْن ُيَقوََّم الصَّْيُد الَمْقُتوُل ، َوُيَقوََّم ِمْثُلُه ِمَن النََّعِم ، َلْو َكاَن َمْوُجودًا ، ِفي الَمَكاِن الِذي َتمَّ -أ 

َكاٍن إَلْيِه ، ُثمَّ َيْشَتِري الُمْحِرُم الُمَخاِلُف ِبَثَمِنِه َطَعامًا َفَيَتَصدَُّق ِباِه  ِفيِه الصَّْيُد ، َأْو ِفي َأْقَرِب َم
 .َعَلى ُفَقَراِء الَحَرِم 

َفِقيَل إنَّ َماْن َقَتاَل   : َوَيْخِتِلُف َعَدُدُهْم ِبَحَسِب أْهمِّيَِّ  الصَّْيِد الَمْقُتوِل . َأْو ُيْطِعَم َمَساِكيَن  -ب
َوإَذا َقَتَل َنَعاَمً  َأْو ِحَماَر َوْحٍش ، َفَعَلْياِه  . َليِه َذْبُح َشاٍة ، َفِإْن َلْم َيِجْد َصاَم َثاَلَثَ  أيَّاٍم َظْبيًا َفَع

َوإذا َلْم َيِجْد َما َيْطِعُم ِبِه  -ج. ، َفإْن َلْم َيِجْد أْطَعَم َثاَلِثيَن ِمْسِكينًا ( َناَقٍ  َأْو َبعيٍر ) َذْبُح َبَدَنٍ  
 .لَمَساكيَن َصاَم أيَّامًا َعْن َذِلَ  ا
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 َوَتَتَراَوُح ُمدَُّة الصَّْوِم ِمْن َثاَلَثِ  أيَّاٍم ، ِفي َقْتِل َظْبٍي ، إلى َثالِثيَن َيْومًا ، ِفي َقْتاِل َنَعاَماٍ  أوْ  
 ( .َيُصوُم َيْومًا َعْن ِإْطَعاِم ُكلِّ ِمْسِكيٍن . ) ِحَماِر َوْحٍش 
أنَُّه َأْوَجَب الَكفَّاَرَة ِلَيُذوَق الُمَتَجاِوُز الُعُقوَبَ  َعِن الِفْعِل الِذي اْرَتَكاَب ِفياِه   : اَلى َوَيْذُكُر اهلُل َتَع

 ( .َوَباَل أْمِرِه ) الَمَخاَلَفَ  
وَن أْن َيُكاوَن  َوَلِكاْن دُ . َوَقْد أْلِحَقِت السُّنَُّ  َقْتَل الصَّْيِد َخَطًأ ِبَقْتِلِه َعْمدًا ، ِفي ُوُجوِب الَكفَّاَرِة 

 .َعَلى الُمْخِطىِء ِإْثٌم 
، َوَقْد َعَفا اهلُل َتَعاَلى َعمَّا َسَلَف ِمْن َقْتِل الصَّْيِد ِفي َحاَلِ  اإلْحَراِم ، الِذي َتمَّ َقْبَل هذا التَّْحاِريِم  

ْعِل َذِلَ  َفَيْنَتِقُم اهلُل ِمْنُه ، واهلُل َوَمْن َعاَد ِفي اإِلْساَلِم إلى ِف. َوَقْبَل ُبُلوِغ الُحْكِم الشَّْرِعيِّ ِللنَّاِس 
 .َقاِدٌر َعَلى أْن َيْنَتِقَم ِممَّْن َعَصاُه . َعزيٌز َمنيُع الَجاِنِب 

 :اتخاذ أولياء من دون اهلل ( 6)
 ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

َماَواِت َواْلَأْرِض َوُهَو ُيْطِعُم َوَلا ُيْطَعُم ُقْل ِإنِّاي  ُقْل َأَغْيَر اللَِّه َأتَِّخُذ َوِليًّا َفاِطِر السَّ} :قال تعالى 
ُقْل ِإنِّي َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت َربِّي ( 14)ُأِمْرُت َأْن َأُكوَن َأوََّل َمْن َأْسَلَم َوَلا َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْشِرِكيَن 

{ ( 16)ْد َرِحَمُه َوَذِلاَ  اْلَفاْوُز اْلُمِبايُن    َمْن ُيْصَرْف َعْنُه َيْوَمِئٍذ َفَق( 11)َعَذاَب َيْوٍم َعِظيٍم 
 [16:14/  األنعام]

إنَِّني اَل َأْطُلُب ِمْن َغْيِر اهلِل َنْفعًا َواَل َضرًا ، َواَل ِفْعاًل َواَل َمْنعاًا ، َواَل أتََّخاَذ َغْياَرُه    : ُقْل َلُهْم 
 .ِض ، َوَخاِلُقُهما َوُمْبِدُعُهَما َعَلى َغْيِر ِمَثاٍل َسَبَق َتَعاَلى َوَلّيًا ِلي ، َفُهَو َفاِطُر السََّماَواِت َواأَلْر

ِن َوُهَو الِذي َيْرُزُق الِعَباَد الطََّعاَم ، َوَلْيَس ُهَو ِبَحاَجٍ  إَلى َمْن َيْرُزُقُه َوُيْطِعُمُه ، ألنَُّه ُمَنزٌَّه َعا 
َتَباَنْت َلُهُم اأَلِدلَُّ  َعَلى ُوُجوِب ِعَباَدِة اهلِل َوْحَدُه الَحاَجِ  إلى ُكلِّ َما ِسَواُه ، َوُقْل َلُهْم َبْعَد َأِن اْس

ِمْن َلَقْد َأَمَرِني َربِّي ، َجلَّ َشْأُنُه َوَعاَل ، َأْن َأُكوَن َأوََّل َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه هلِل ، َواْنَقاَد أَلْمِرِه ، : 
إَلى َشيٍء إالَّ ُكْنُت َأَنا َأْوَل َمْن آَمَن ِبِه ، َوَقْد َأَمَرِناي  ِتْلَ  اأُلمَِّ  الِتي ُبِعْثُت ِفيَها ، َفاَل َأْدُعو 

 .َربِّي ِبأالَّ َأُكوَن ِمَن الُمْشِرِكيَن الِذيَن اتََّخُذوا َأْوِلياَء ِمْن ُدوِنِه ِلُيَقرُِّبوُهْم ِإَلْيِه ُزْلَفى 
َعَصْيُت َأَواِمَرُه َأْن َيَمسَِّنَي الَعَذاُب اأَلِليُم ِفاي  إنِّي اَل َأْعِصي َربِّي أَلنَِّني َأَخاُف إْن : َوُقْل َلُهْم 

َوَمْن ُيَحوَُّل َعْنُه الَعاَذاُب ِفاي   . َيْوِم الِقَياَمِ  ، َوُهَو َيْوٌم َعِظيٌم ال َتْنَفُع ِفيِه َشَفاَعُ  الشَّاِفِعيَن 
ى َقْد َرِحَمُه ، َوَأْدَخَلاُه الَجنَّاً  ، َوِإنَّ   ، َفَيُكوُن اهلُل َتَعاَل( ُيْصَرْف َعْنُه ) ذِلَ  الَيْوِم الَعِصيِب 
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الَنَجاَة ِفي ذِلَ  الَيْوِم الَعِظيِم ِمَن الَعَذاِب ، ُثمَّ ُدُخوَل الَجنَِّ  ، ُهَما الَفْوُز الِذي اَل َفاوَز َأْعَظاُم   
 .ِمْنُه 

 : غير اإلسالم دينًامن ابتغى ( 0)
  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

( 81)َوَمْن َيْبَتِغ َغْيَر اْلِإْسَلاِم ِديًنا َفَلْن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اْلَآِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِريَن }: قال تعالى 
َلاا   ُهَكْيَف َيْهِدي اللَُّه َقْوًما َكَفُروا َبْعَد ِإيَماِنِهْم َوَشِهُدوا َأنَّ الرَُّسوَل َحقٌّ َوَجاَءُهُم اْلَبيَِّناُت َواللَّ

ُأوَلِئَ  َجَزاُؤُهْم َأنَّ َعَلْيِهْم َلْعَنَ  اللَِّه َواْلَمَلاِئَكِ  َوالنَّاِس َأْجَمِعايَن  ( 86)َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن 
ِد َذِلَ  ِإلَّا الَِّذيَن َتاُبوا ِمْن َبْع( 88)َخاِلِديَن ِفيَها َلا ُيَخفَُّف َعْنُهُم اْلَعَذاُب َوَلا ُهْم ُيْنَظُروَن ( 80)

ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َبْعَد ِإيَماِنِهْم ُثمَّ اْزَداُدوا ُكْفًرا َلْن ُتْقَباَل  ( 80)َوَأْصَلُحوا َفِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم 
َل ِماْن َأَحاِدِهْم   ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَماُتوا َوُهْم ُكفَّاٌر َفَلْن ُيْقَب( 00)َتْوَبُتُهْم َوُأوَلِئَ  ُهُم الضَّالُّوَن 

آل  ]{  (01)ِمْلُء اْلَأْرِض َذَهًبا َوَلِو اْفَتَدى ِبِه ُأوَلِئَ  َلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم َوَما َلُهْم ِمْن َناِصاِريَن  
 [01:81/ عمران

ُه اَل َشِريَ  َلُه ، َفاَل َمِن اْبَتَغى ِدينًا اَل َيُقوُدهُُ إَلى اإلْساَلِم الَكاِمِل هلِل ، َوالُخُضوِع التَّامِّ َلُه َوْحَد
ُيْقَبُل ِمْنُه َهذا الدِّيُن ، َوَيُكوُن ِفي اآلِخَرِة ِمَن الَخاِسِريَن ، ألنَُّه َيُكوُن َقْد َسَلَ  َطريقًا َغْيَر َماا  

 ( .َمْن َعِمَل َعَماًل َلْيَس َعَليِه أْمُرَنا َفُهَو َردٌّ : " َوَجاَء ِفي الصَِّحيِح . َشَرَعُه اهلُل 
ُسوَل َأْسَلَم َرُجٌل ِمَن اأَلْنَصاِر ُثمَّ اْرَتدَّ َوَلِحَق ِبالشِّْرِ  ، ُثمَّ َنِدَم َفَأْرَسَل إَلى َقْوِمِه أْن اْسَأُلوا َر 

 .َهْل ِلي ِمْن َتْوَبٍ ؟ َفَنَزَلْت َهِذِه اآلَيُ  َوَما َبْعَدَها َفَعاَد إلى اإِلْساَلِم   اهلِل 
َعِن اإِلْساَلِم َبْعَد أَن َتبَّيَن َلُهْم ُهَداُه ، َوَقاَمَت َلَدْيِهِم الَبَراِهيُن َعَلاى ِصاْدِقِه ،   َفالِذيَن َيْرَتدُّوَن 

ِإنَُّه اَل َيْهِدي الَقاْوَم  : َوِصْدِق َما َجاَءُهْم ِبِه الرَُّسوُل ، َكْيَف َيْسَتِحُقوَن الِهَداَيَ ؟ ُثمَّ َقاَل َتَعاَلى 
، الَجاِنيَن َعَليَها ، أَلنَُّهْم َتَنكَُّبوا َعِن الطَِّريِق الَقِويِم ، َوَتَرُكوا ِهَداَيَ  الَعْقِل ،  الَظاِلِميَن أْنُفَسُهْم

 .َبْعَد أْن َظَهَر ُنوُر النُُّبوَِّة ، َوَعَرُفوُه ِبالَبيَِّناِت 
اِس َجِميعًا ، ِإْذ َأنَُّهْم َمَتى َعَرُفوا َوَهُؤاَلِء َيْسَتِحُقوَن َسَخَط اهلِل َوَغَضَبُه ، َوَسَخَط الَماَلِئَكِ  َوالنَّ

 .َحِقيَقَ  َحاِلِهْم َلَعُنوُهْم 
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َوَمْن َلَعَنُهُم اهلُل َتَعاَلى َكاَن َجَزاُؤُهُم الَعَذاَب ِفي َناِر َجَهنََّم ِفي اآلِخَرِة ، َوَيْبَقْوَن َخاِلاِديَن ِفاي   
َواَل ُيَفتَّر َعْنُهُم الَعَذاُب ، َواَل ُيَخفَُّف َساَعً  َواِحَدًة . األَبِد  اللَّْعَنِ  َوالَعَذاِب َمْسُخوطًا َعَلْيِهْم إَلى
 .، َواَل ُيْمَهُلوَن ِلَمْعِذَرٍة َيْعَتِذُروَن ِبَها 

َعااَلى  َوِمْن ُلْطِف اهلِل َوَرْحَمِتِه أنَّ َمْن َتاَب ِإَليِه ِمْن ِعَباِدِه ، َتاَب اهلُل َعَلْيِه ، َفاْسَتْثَنى ، اهلُل َت
ا ِمْن ُحْكِم الُمْرَتدِّيَن ، الِذين َتاُبوا ِمْن ُذُنوِبِهْم ، َوَأَناُبوا إَلى َرِبِهْم ، َوَتَرُكوا الُكْفَر الِذي َدنَُّسو
ِبِه أْنُفَسُهْم ، َناِدِميَن َعَلى َما أَصاُبوا ِمْنُه ، َوأْصَلُحوا َأْنُفَسُهْم ِبَصااِلِح اأَلْعَمااِل ، َفاإنَّ اهلَل    

 .ُتوُب َعَليِهْم ، َوَيْقَبُل َتْوَبَتُهْم ، َوَيْغِفُر َلُهْم ألنَُّه َتَعاَلى ُهَو الَغُفُوُر الرَِّحيُم َي
َوَقُبوُل التَّوَبِ  ُمنوٌط باالْسِتْمَراِر َعَلى اإليَماِن ، َفالِذيَن َيْكُفُروَن َبْعَد ِإيَماِنِهْم ، َوَيْزَداُدوَن ِفي  

َوَفَسادًا ، َوِإيَذاًء ِلْلُمْؤِمِنيَن ، َوَيْسَتِمرُّوَن ِفي َذِلَ  َحتَّى َمَماِتِهْم فإنَّ اهلَل َلْن َيْقَبَل ُكْفِرِهْم ُطْغَيانًا 
 .التَّْوَبَ  الِتي ُيْحِدُثوَنها َوْقَت الَمْوِت أَلنَّها َلْيَسْت َتْوَبً  َخاِلَصً  ، َوُهؤالِء ُهْم َأْهُل الضَّاَلَلِ  

 :لم يعطوا  المتشبعون بما( 8)
 ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

اَل َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيْفَرُحوَن ِبَما َأَتوْا وَُّيِحبُّوَن َأن ُيْحَمُدوْا ِبَما َلاْم َيْفَعُلاوْا َفااَل    } : قال تعالى 
 آل عمران سورة( 188){ َتْحَسَبنَُّهْم ِبَمَفاَزٍة مَِّن اْلَعَذاِب َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم

َوالُمْؤِمِنيَن إلى َحاٍل آَخَر ِمْن َأْحَواِل َأْهِل الِكَتاِب ، َوُهَو َأنَُّهْم َكااُنوا    ُيَنبُِّه اهلُل َتَعاَلى َنِبيَُّه 
ُهْم َأِئمٌَّ  َيْفَرُحوَن ِبَما أَتوا ِمَن التَّأويِل َوالتَّْحِريِف ِللِكَتاِب ، َوَيَروَن أَلْنُفِسِهْم ، َشَرفَا َوَفْضاًل ِبأنَّ

 .َوَكاُنوا ُيِحبُّوَن أْن ُيْحَمُدوا ِبَأنَُّهْم ُحفَّاُظ الِكَتاِب َوُمَفسُِّروُه . ُيْقَتَدى ِبِهْم 
 َوُهْم َلْم َيْفَعُلوا َشْيئًا ِمْن َذِلَ  ، َوِإنََّما َفَعُلوا َنِقيَضُه ، إْذ َحوَُّلوُه ِمَن الِهَدايَِّ  إلى َماا ُيواِفاقُ  

 .ُحكَّاِم َوالَعامَِّ  أْهواَء ال
َأنَّ ِرَجااًل ِمَن اْلُمَناِفِقيَن  (الثابت في صحيح مسلم رضي اهلل عنه َأِبى َسِعيٍد اْلُخْدِرىِّ حديث  )

ِإَلى اْلَغْزِو َتَخلَُّفوا َعْنُه َوَفِرُحاوا ِبَمْقَعاِدِهْم    َكاُنوا ِإَذا َخَرَج النَِّبىُّ  ِفى َعْهِد َرُسوِل اللَِّه 
اْعَتَذُروا ِإَلْيِه َوَحَلُفوا َوَأَحبُّوا َأْن ُيْحَماُدوا ِبَماا َلاْم     َفِإَذا َقِدَم النَِّبىُّ  َف َرُسوِل اللَِّه ِخاَل

اَل َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيْفَرُحوَن ِبَما َأَتوْا وَُّيِحبُّوَن َأن ُيْحَمُدوْا ِبَما َلاْم َيْفَعُلاوْا َفااَل    }َيْفَعُلوا َفَنَزَلْت 
 [188: آل عمران ]{ َتْحَسَبنَُّهْم ِبَمَفاَزٍة مَِّن اْلَعَذاِب َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم

 : عدم قبول التوب  عند الموت واليأس من الحياة( 0)
  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
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ِذيَن َيْعَمُلوَن السُّوَء ِبَجَهاَلٍ  ُثمَّ َيُتوُباوَن ِماْن َقِرياٍب    ِإنََّما التَّْوَبُ  َعَلى اللَِّه ِللَّ} : قال تعالى 
َوَلْيَسِت التَّْوَبُ  ِللَِّذيَن َيْعَمُلوَن السَّيَِّئاِت ( 10)َفُأوَلِئَ  َيُتوُب اللَُّه َعَلْيِهْم َوَكاَن اللَُّه َعِليًما َحِكيًما 

نِّي ُتْبُت اْلَآَن َوَلا الَِّذيَن َيُموُتوَن َوُهْم ُكفَّاٌر ُأوَلِئَ  َأْعَتاْدَنا  َحتَّى ِإَذا َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمْوُت َقاَل ِإ
 [10،18/ النساء ]{  (18)َلُهْم َعَذاًبا َأِليًما 

 إنَّ الَتْوَبَ  الِتي َأْوَجَب اهلُل َتَعاَلى َعلى َنْفِسِه الَكِريَمِ  ُقُبوَلها ِبَوْعِدِه َكَرماًا ِمْناُه َوَتْفضُّااًل ،   
ُثمَّ  َلْيَست إالَّ لََِمْن َيْجَتِرَح السَّيَِّئاِت ِبَجَهالٍ  ُتاَلِبُس النَّْفَس ِمْن َثْوَرِة َغَضٍب ، أْو َتَغلُِّب َشْهَوٍة ،

يَن َفأوَلِئاَ  الاذِ  . اَل َيْلَبُث أْن َيْنَدَم َعَلى َما َفرًََّط ِمْنُه ، َوُيِنيُب إلى َربِِّه ، َوَيُتوُب َوُيْقِلَع َعْنَها 
ِفاي  َفَعُلوا الذُُّنوَب ِبَجَهاَلٍ  َوَتاُبوا َبْعَد َزَمٍن َقِليٍل ، َيُتوُب اهلُل َعَلْيِهم ، ألنَّ الُذُنوَب َلْم َتَتَرسَُّخ 

 .ُنُفوِسِهْم َوَلم ُيِصرُّوا َعَلى َما َفَعُلوا َوُهْم َيْعَلُموَن 
م اَل َيْسَلُموَن ِمْن َعَمِل السُّوِء ، َفَشَرَع ِبِحْكَمِتِه َقباوَل  َواهلُل َتَعاَلى َعِليٌم ِبَضْعِف ِعَباِدِه ، َوَأنَُّه

 .التَّْوَبِ  ، َفَفَتَح َلُهْم َباَب الَفِضيلِ  ، َوَهَداُهْم الى َمْحِو السَّيَِّئِ  
ها ، َواَل َيُتوُبوَن َحتَّى أمَّا الِذيَن َيْفَعُلوَن السَّيَِّئاِت ، َوَيْسَتِمرُّوَن ِفي ِفْعِلَها َوُهْم ُمِصرُّوَن َعَلي  

ُتْبَناا اآلَن ، َوالاِذين   : آِخِر َلْحَظٍ  ِمْن َحَياِتِهم ، أْي َحتَّى َيْحُضُرُهْم َمَلُ  الَمْوِت ، َفَيُقوُلوَن 
الِذي َأَعادَُّه   َيُموُتوَن َوُهْم ُكفَّاٌر ، َفَهُؤالِء َوَهُؤالِء َيَتَوعَُّدُهُم اهلُل َتَعاَلى ِبالَعَذاِب اأَلِليِم الُموِجِع

 ( .َوَجَعَل اهلُل َتْوَبَ  التَّاِئِب َوُهَو َعلى ِفَراِش الَمْوِت َغْيَر َمْقُبوَلٍ  . ) َلُهْم ِفي اآلِخَرِة 
 :الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ( 10)

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
ُلوَن َوَيْأُمُروَن النَّاَس ِباْلُبْخِل َوَيْكُتُموَن َما َآَتاُهُم اللَّاُه ِماْن َفْضاِلِه    الَِّذيَن َيْبَخ}:  قال تعالى 

َوالَِّذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِرَئاَء النَّاِس َوَلا ُيْؤِمُنوَن ِباللَّاِه  ( 30)َوَأْعَتْدَنا ِلْلَكاِفِريَن َعَذاًبا ُمِهيًنا 
َوَماَذا َعَلْيِهْم َلْو َآَمُنوا ِباللَّاِه  ( 38)َمْن َيُكِن الشَّْيَطاُن َلُه َقِريًنا َفَساَء َقِريًنا َوَلا ِباْلَيْوِم اْلَآِخِر َو

ِإنَّ اللََّه َلا َيْظِلُم ِمْثَقاَل َذرٍَّة ( 30)َواْلَيْوِم اْلَآِخِر َوَأْنَفُقوا ِممَّا َرَزَقُهُم اللَُّه َوَكاَن اللَُّه ِبِهْم َعِليًما 
َفَكْيَف ِإَذا ِجْئَنا ِماْن ُكالِّ ُأمَّاٍ     ( 40)َتُ  َحَسَنً  ُيَضاِعْفَها َوُيْؤِت ِمْن َلُدْنُه َأْجًرا َعِظيًما َوِإْن 

َيْوَمِئٍذ َيَودُّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَعَصاُوا الرَُّساوَل َلاْو    ( 41)ِبَشِهيٍد َوِجْئَنا ِبَ  َعَلى َهُؤَلاِء َشِهيًدا 
 [41:30/ النساء ]{  (41)ُض َوَلا َيْكُتُموَن اللََّه َحِديًثا ُتَسوَّى ِبِهُم اْلَأْر
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ِء َقاَل اهلُل َتَعاَلى ِفي اآلَيِ  السَّاِبَقِ  ِإنَُّه اَل ُيِحبُّ الُمْخَتاِليَن الَفُخوِريَن ، َوُهَنا َيِصُف َتَعاَلى َهُؤال
َخُلوَن ِبَأْمَواِلِهْم أْن ُيْنِفُقوَها ِفيَما َأَمَر اهلُل ِبِه ، إنَُّهْم ُهُم الِذيَن َيْب: الُمْخَتاِليَن الَفُخوِريَن َفَيُقوُل 

ِمْن ِبرِّ الَواِلَديِن ، َواإلْحَساِن إَلى اأَلَقاِرِب َوالَيَتاَمى َوالَمَساِكيِن ، َوالَجاِر َواْبِن الَسِبيِل ، َوَماا  
 ، َواَل َيْكَتُفاوَن ِباالتََّكبُِّر َوالُبْخاِل ، َوإنََّماا     َمَلَكِت اأَلْيَماُن ِمَن اأَلِرَقاِء ، َوال ُيَؤدُّوَن َحقَّ اهلِل

 َيْأُمُروَن النَّاَس ِبالُبْخِل َأْيضًا 
اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات  :قال  أن النبي ( في صحيح مسلم جابر بن عبد اهلل حديث )

مااءهم  يوم القيام  واتقوا الشح فإن الشح أهل  من كان قبلكم حملهم علاى أن سافكوا د  
  . واستحلوا محارمهم

َواَل َتِبيُن ِفي َمْأَكِلِه ، َواَل ِفي َمْلَبِساِه ، َفُهاو    َوالَبِخيِل َجُحوٌد ِلِنْعَمِ  اهلِل َفال َتْظَهُر َعَليِه ،
 .ِمِه َعَذابًا ُمِهينًا َكاِتٌم َلَما آَتاُه اهلُل ِمْن َفْضِلِه ، َكاِفٌر ِبِنْعَمِتِه ، َوَقْد َأَعدَّ اهلُل ِلْلَكاِفِريَن ِبِنَع

َوَيْشَمُل الُبْخُل الَمْقُصوُد ِفي َهِذِه اآلَيِ  الُبْخَل ِبَليِِّن الَكاَلِم ، َوالنُّْصَح فاي التَّْعِلايِم ، َوِإْنَقااَذ     
 .الُمْشِرِف َعَلى التَّْهُلَكِ  

َنا َيْذُكُر َتَعاَلى الَباِذِليَن الُمَراِئيَن ، الاِذيَن  َلَقْد َذَكَر اهلُل َتَعاَلى الُبَخاَلَء ِفي اآلَيِ  السَّاِبَقِ  ، َوُه 
 َيْقِصُدوَن ِبِإْعَطاِئِهْم أْن ُيْذَكُروا ِبُحْسِن السُّْمَعِ  ، َوَأْن ُيْمَدُحوا ِبالَكَرِم ، َوُهْم اَل ُيْؤِمُنوَن ِبااهللِ 

اهلل ، َوِإنََّما َحَمَلُهُم الشَّْيَطاُن َعَلى َصاِنيِعِهِم  َواَل ِبالَيْوِم اآلِخِر ، َواَل ُيِريُدوَن ِمْن ِإْنَفاِقِهْم َوْجَه 
َوَمْن َيُكِن الشَّْيَطاُن َلُه َقِريناًا َفَسااَء   : الَقِبيِح َهذا ، َوَحسََّن َلُهُم الَقَباِئَح ، َوِلَهَذا َقاَل َتَعاَلى 

 .َقِريَنا ، َأْي َساَء الشَّْيَطاُن َرِفيقًا ِلهُؤاَلِء الُمَراِئيَن 
َفَما الِذي َكاَن ُيِصيُبُهْم ِمَن الضََّرِر َلْو َأنَُّهْم آَمُنوا ِباهلِل ِإْيَمانًا َصِحيحًا ُمْخِلصاًا ،  ! ّبًا ِلَهُؤالِءَت 

َوَسَلُكوا َسِبيَل الُهَدى ، َوَعَدُلوا َعِن الرَِّياِء َوالنَِّفاِق إَلى اإِلْخاَلِص ِفي االْعِتَقاِد ِبَأنَُّهْم ُماَلُقاو  
ِم ِفي اآلِخَرِة ِلُيوفَِّيُهْم ِحَساَبُهْم ، ُثمَّ َأْنَفُقوا ِممَّا َرَزَقُهْم اهلُل ِفاي الُوُجاوُه الِتاي ُيِحبَُّهاا     َربِِّه

ْنُهْم َوَيْرَضاَها ، َواهلُل َعِليٌم ِبِنيَّاِتِهْم ، َما َصَلَح ِمْنَها َوَما َفَسَد ، َوَعِليٌم ِبَمْن َيْستَِّحُق التَّْوِفيَق ِم
 .وَِّفَقُه ، َفَعَلى الُمْؤِمُن أْن َيْكَتِفي ِبِعِلِم اهلِل ِفي ِإْنَفاِقِه ، َواَل ُيَباِلي ِبْعِلِم النَّاِس َفُي
َياَمِ  َأَحدًا ُيْخِبُر اهلُل َتَعاَلى ِعَباَدُه ِبَأنَُّه َسْوَف ُيوَِّفِيِهْم ُأُجوَر َأْعَماِلِهْم َكاِمَلً  ، َواَل َيْظِلُم َيْوَم الِق 
َحبَِّ  َخْرَدٍل ، َواَل ِمْثَقاَل َذرٍَّة ، َوِإنََّما ُيَوفِّي ُكلَّ َعاِماٍل َعَمَلاُه ،   ( َأْي ِثْقَل ) ْن َخْلِقِه ِمْثَقاَل ِم
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 يَنَوُيَضاِعُف الَحَسَناِت ِلَفاِعِليَها ، َوَيِزيُدُهْم ِمْن َفْضِلِه ، َوُيْؤِتي ِمْن َلُدْنُه الَجنَّ  ِلِعَباِدِه الصَّاِلِح
 .، َوِهَي اأَلْجُر الَعِظيُم الِذي َوَعَدُهْم ِبِه 

ُيْخِبُر اهلُل َتَعاَلى ِعَباَدُه َعْن َهْوِل َيْوِم الِقَياَمِ  َوِشدَِّة َأْمِرِه ، َفِإَذا َكاَن اَل َيِضيُع ِماْن َعَماِل     
َياَمِ  ، ِحايَن َيْجَماُع اهلُل الَخاَلِئاَق ،    الَعاِمِل ِمْثَقاُل َذرَّْة َفَكيُف َيُكوُن اأَلْمُر َوالَحاُل ، َيْوَم الِق

( َهُؤاَلِء ) ، َوَيأِتي ِبُمَحمٍَّد َشاِهدًا َعَلى َقْوِمِه ( ُهَو َنِبيًّها ) َوَيِجيُء ِمْن ُكلِّ ُأمٍَّ  ِبَشاِهٍد َعَليَها 
َقاَبَلاُ  َعَقاِئاِدِهْم َوَأْخاَلِقِهاْم    ؟ َوَهِذِه الشََّهاَدُة ِهَي َعْرُض َأْعَماِل اأُلَمِم َعَلى َأْنِبَيااِئِهْم ، َومُ 

َجاَء ِباِه ،   َوَأْعَماِلِهْم ِبَعَقاِئِد اأَلْنِبَياِء ، َوَأْعَماِلِهْم َوَأْخاَلِقِهْم ، َفَمْن َشِهَد َلُه النَِّبيُّ َأنَُّه َعَلى َما
ِفاي َذِلاَ    . اأَلْنِبَياُء َفُهَو ِمَن اأَلْخَسِريَنَوَما َأَمَر النَّاُس ِبالَعَمِل ِبِه َفُهَو َناٍج ، َوَمَن َتَبرََّأ ِمْنُه 

الَيْوِم َيَتَمنَّى الِذيَن َكَفُروا ِباهلِل ، َوَعَصْوا َرُسوَلُه ، َلْو أنَّ اأَلْرَض اْنَشاقَّْت َواْبَتَلَعاُتُهْم ِممَّاا    
َفِفي َيْوِم الِقَياَمِ  . ِ  َوالتَّوِبيِخ َيَروَن ِمْن َهْوِل الَمْوِقِف ، َوِممَّا َيِحلُّ ِبِهْم ِمَن الِخِزي َوالَفِضيَح

إنَّ اهلَل اَل َيْقَبُل ِمْن َأَحٍد َشْيئًا إالَّ ِممَّْن : َيْجَمُع اهلُل الَخاَلِئَق ِفي َبِقيٍع َواِحٍد ، َفَيُقوُل الُمْشِرُكوَن 
َفَيْخاِتُم اهلُل  . اهلِل َربَِّنا َما ُكنَّا ُمْشِرِكيَن َو: َفَيسَأُلُهْم َربُُّهْم ، َفَيُقوُلوَن . َوَحدَُّه ، َفَتَعاُلوا َنْجَحْد 

نَّاْوَن  َعَلى َأْفَواِهِهْم ، َوَيْسَتْنِطُق َجَواِرَحُهْم ، َفَتْشَهُد َعَلْيِهْم َأنَُّهْم َكاُنوا ُمْشِرِكيَن ، َفِعْنَدِئٍذ َيَتَم
 .يثًا َلْو أنَّ اأَلْرَض ُسوَِّيْت ِبِهْم ، َواَل َيْكُتُموَن اهلَل َحِد

 : مانعو بناء المساجد( 11)
 ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

َوَمْن َأْظَلُم ِممَّن مََّنَع َمَساِجَد الّلِه َأن ُيْذَكَر ِفيَها اْسُمُه َوَسَعى ِفي َخَراِبَها ُأْوَلِئاَ   }: قال تعالى 
{ دُّْنَيا ِخْزٌي َوَلُهْم ِفي اآلِخاَرِة َعاَذاٌب َعِظايمٌ   َما َكاَن َلُهْم َأن َيْدُخُلوَها ِإالَّ َخآِئِفيَن لُهْم ِفي ال

 [114:  البقرة]
ُيشيُراهلُل َتَعاَلى ِفي هِذِه اآلَيِ  ِإَلى َما َوَقَع ِمَن الَقاِئِد الرُّوَماِنيِّ الِذي َهاَجَم َبْيَت الَمْقِدِس َبْعاَد  

َسْبِعيَن َسَنً  ، ِبَتْحِريٍض ِماَن النََّصااَرى الاِذيَن    ِميالِد السَّيِِّد الَمِسيِح ، َعَليِه السَّاَلُم ، ِبَنْحو 
َهَرُبوا ِإَلى ُروَما َتَخلُّصًا ِمْن ُظلِم اليُهوِد َوُطْغَياِنِهْم َوُمَؤاَمراِتِهْم ، َفَدَخَل الُقاْدَس َوَخرََّبَهاا ،   

 .َمِسيَح َقْد َأْنَذَر اليَُِهوَد ِبذِلَ  َوَكاَن ال. َوَخرََّب الَهْيَكَل َوُدوَر الِعَباَدِة ، َوَأْحَرَق التَّوَراَة 
 َوِفي هِذِه اآلَيِ  ُيَعرُِّض اهلُل َتَعاَلى ِبالَكاِفِريَن الِذيَن َيْمَنُعوَن النَّاَس ِمَن الدُُّخوِل ِإَلى َمَساِجِد اهلِل

َوَيُقوُل .َخَراِب هِذِه الَمَساِجِد َوُبُيوِتِه ، ِلَيْذُكُروا ِفيَها اْسَمُه ِبالتَّْسِبيِح والصَّالِة ، َوَيْسَعوَن ِفي 
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َوَيِجاُب َأْن اَل َياْدُخَل هاُؤالِء    . ِإنَّ هُؤالِء ُهُم الظَّاِلُموَن ، َواَل َأَحَد َأْكَثُر ِمْنُهْم ُظْلمًا : َتَعاَلى 
َيْدَفُعوَن الِجْزَيَ  ، َأْو ِفي  ِإالَّ َوُهْم َأِذلٌَّ  -ِإَذا َقَدَر الُمْسِلُموَن َعَليِهْم  -الظَّاِلُموَن ِإَلى ُبُيوِت اهلِل 

ِظلِّ هْدَنٍ  َيْعِقُدوَنَها َمَع الُمْسِلِميَن ، َفَيْدُخُلوَن الَمَساِجَد َوُهْم َخاِئُفوَن ِماْن َأْن َياْبِطَش ِبِهاُم    
دُّنيا ، ِباَأْن َسالََّط   َوَهُؤالِء الظَّاِلُموَن َقْد َأَعدَّ اهلُل َتَعاَلى َلُهْم ِخْزيًا ِفي الَحَياِة الا . الُمْسِلُموَن 

 .ِهْم الُمْسِلِميَن َعَليِهْم ، َوَأْظَفَرُهْم ِبِهْم، َوَأَعدَّ َلُهْم ِفي اآلِخَرِة َعَذابًا َعِظيمًا َجَزاَء ُظْلِمِهْم َوُكْفِر
 : المكذبون بآيات اهلل( 11)

 ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
:  البقارة  ]{ ُبوْا ِبآَياِتَنا ُأوَلِئَ  َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَنَوالَِّذيَن َكَفروْا َوَكذَّ}:قال تعالى  

30] 
ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن ِبآَياِت اللَِّه َوَيْقُتُلوَن النَِّبيِّيَن ِبَغْيِر َحاقٍّ َوَيْقُتُلاوَن الِّاِذيَن    } :وقال تعالى  

ُأوَلاِئَ  الَِّذيَن َحِبَطْت َأْعَمااُلُهْم ِفاي   ( 11)شِّْرُهم ِبَعَذاٍب َأِليٍم َيْأُمُروَن ِباْلِقْسِط ِمَن النَّاِس َفَب
 [11،11/آل عمران  ]{ (11)الدُّْنَيا َواآلِخَرِة َوَما َلُهم مِّن نَّاِصِريَن 

ُلاوُدُهْم َبادَّْلَناُهْم   ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا ِبآَياِتَنا َسْوَف ُنْصِليِهْم َناًرا ُكلََّما َنِضَجْت ُج}: وقال تعالى  
 [16: النساء ]{ ُجُلوًدا َغْيَرَها ِلَيُذوُقوْا اْلَعَذاَب ِإنَّ الّلَه َكاَن َعِزيًزا َحِكيًما

َوَمْن َأْظَلُم ِممَِّن اْفَتَرى َعَلى اللَِّه َكِذًبا َأْو َكذََّب ِبآَياِتِه ِإنَُّه اَل ُيْفِلُح الظَّااِلُموَن  } : وقال تعالى 
( 11)َيْوَم َنْحُشُرُهْم َجِميًعا ُثمَّ َنُقوُل ِللَِّذيَن َأْشَرُكوْا َأْيَن ُشَرَكآُؤُكُم الَِّذيَن ُكنُتْم َتْزُعُموَن َو( 11)

انُظاْر َكْياَف َكاَذُبوْا َعَلاى     ( 13)ُثمَّ َلْم َتُكن ِفْتَنُتُهْم ِإالَّ َأن َقاُلوْا َواللَِّه َربَِّنا َما ُكنَّا ُمْشِرِكيَن 
َوِمْنُهم مَّن َيْسَتِمُع ِإَلْيَ  َوَجَعْلَنا َعَلى ُقُلوِبِهْم َأِكنًَّ  ( 14)ِهْم َوَضلَّ َعْنُهم مَّا َكاُنوْا َيْفَتُروَن َأنُفِس

َ  َأن َيْفَقُهوُه َوِفي آَذاِنِهْم َوْقًرا َوِإن َيَرْوْا ُكلَّ آَيٍ  الَّ ُيْؤِمُنوْا ِبَها َحتَّى ِإَذا َجاآُؤوَ  ُيَجاِدُلوَنا  
َوُهْم َيْنَهْوَن َعْناُه َوَيْناَأْوَن َعْناُه َوِإن    ( 11)َيُقوُل الَِّذيَن َكَفُروْا ِإْن َهَذآ ِإالَّ َأَساِطيُر اأَلوَِّليَن 

َواَل  َوَلْو َتَرَى ِإْذ ُوِقُفوْا َعَلى النَّاِر َفَقاُلوْا َيا َلْيَتَنا ُنَردُّ( 16)ُيْهِلُكوَن ِإالَّ َأنُفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَن 
َبْل َبَدا َلُهم مَّا َكاُنوْا ُيْخُفوَن ِمن َقْبُل َوَلاْو ُردُّوْا  ( 10)ُنَكذَِّب ِبآَياِت َربَِّنا َوَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن 
 [18:11/األنعام ]{ ( 18)َلَعاُدوْا ِلَما ُنُهوْا َعْنُه َوِإنَُّهْم َلَكاِذُبوَن 
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َسِليَن ِإلَّا ُمَبشِِّريَن َوُمْنِذِريَن َفَمْن َآَمَن َوَأْصاَلَح َفَلاا َخاْوٌف    َوَما ُنْرِسُل اْلُمْر} : وقال تعالى 
{ ( 40)َوالَِّذيَن َكذَُّبوا ِبَآَياِتَنا َيَمسُُّهُم اْلَعَذاُب ِبَما َكاُنوا َيْفُسُقوَن ( 48)َعَلْيِهْم َوَلا ُهْم َيْحَزُنوَن 

 [40،48/األنعام ]
َأْن َتُقوُلوا ( 111)ٌب َأْنَزْلَناُه ُمَباَرٌ  َفاتَِّبُعوُه َواتَُّقوا َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن َوَهَذا ِكَتا}  :وقال تعالى  

َأْو َتُقوُلوا َلْو ( 116)ِإنََّما ُأْنِزَل اْلِكَتاُب َعَلى َطاِئَفَتْيِن ِمْن َقْبِلَنا َوِإْن ُكنَّا َعْن ِدَراَسِتِهْم َلَغاِفِليَن 
ا اْلِكَتاُب َلُكنَّا َأْهَدى ِمْنُهْم َفَقْد َجاَءُكْم َبيَِّنٌ  ِمْن َربُِّكْم َوُهًدى َوَرْحَمٌ  َفَماْن َأْظَلاُم   َأنَّا ُأْنِزَل َعَلْيَن

ُنوا ِممَّْن َكذََّب ِبَآَياِت اللَِّه َوَصَدَف َعْنَها َسَنْجِزي الَِّذيَن َيْصِدُفوَن َعْن َآَياِتَنا ُسوَء اْلَعَذاِب ِبَما َكا
َهْل َيْنُظُروَن ِإلَّا َأْن َتْأِتَيُهُم اْلَمَلاِئَكُ  َأْو َيْأِتَي َربَُّ  َأْو َيْأِتَي َبْعُض َآَياِت َربِّاَ   ( 110)َن َيْصِدُفو

ا َماِنَها َيْوَم َيْأِتي َبْعُض َآَياِت َربَِّ  َلا َيْنَفُع َنْفًسا ِإيَماُنَها َلْم َتُكْن َآَمَنْت ِمْن َقْبُل َأْو َكَسَبْت ِفي ِإي
 [118:111/األنعام]{ ( 118)َخْيًرا ُقِل اْنَتِظُروا ِإنَّا ُمْنَتِظُروَن 

َيا َبِني َآَدَم ِإمَّا َيْأِتَينَُّكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم َيُقصُّوَن َعَلْيُكْم َآَياِتي َفَمِن اتََّقى َوَأْصَلَح َفَلا } :وقال تعالى  
الَِّذيَن َكذَُّبوا ِبَآَياِتَنا َواْسَتْكَبُروا َعْنَها ُأوَلِئاَ  َأْصاَحاُب   َو( 31)َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَلا ُهْم َيْحَزُنوَن 

َفَمْن َأْظَلُم ِممَِّن اْفَتَرى َعَلى اللَِّه َكِذًبا َأْو َكاذََّب ِبَآَياِتاِه ُأوَلِئاَ     ( 36)النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن 
ا َجاَءْتُهْم ُرُسُلَنا َيَتَوفَّْوَنُهْم َقاُلوا َأْيَن َما ُكْنُتْم َتْدُعوَن ِماْن  َيَناُلُهْم َنِصيُبُهْم ِمَن اْلِكَتاِب َحتَّى ِإَذ

َقاَل اْدُخُلوا ِفي ُأَمٍم ( 30)ُدوِن اللَِّه َقاُلوا َضلُّوا َعنَّا َوَشِهُدوا َعَلى َأْنُفِسِهْم َأنَُّهْم َكاُنوا َكاِفِريَن 
اْلِإْنِس ِفي النَّاِر ُكلََّما َدَخَلْت ُأمٌَّ  َلَعَنْت ُأْخَتَها َحتَّى ِإَذا ادَّاَرُكاوا  َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلُكْم ِمَن اْلِجنِّ َو

َل ِلُكالٍّ  ِفيَها َجِميًعا َقاَلْت ُأْخَراُهْم ِلُأوَلاُهْم َربََّنا َهُؤَلاِء َأَضلُّوَنا َفَآِتِهْم َعَذاًبا ِضْعًفا ِمَن النَّاِر َقاا 
َوَقاَلْت ُأوَلاُهْم ِلُأْخَراُهْم َفَما َكاَن َلُكْم َعَلْيَنا ِمْن َفْضاٍل َفاُذوُقوا   ( 38)ُموَن ِضْعٌف َوَلِكْن َلا َتْعَل

ِإنَّ الَِّذيَن َكذَُّبوا ِبَآَياِتَنا َواْسَتْكَبُروا َعْنَها َلا ُتَفتَُّح َلُهْم َأْباَواُب  ( 30)اْلَعَذاَب ِبَما ُكْنُتْم َتْكِسُبوَن 
( 40)ُلوَن اْلَجنََّ  َحتَّى َيِلَج اْلَجَمُل ِفي َسمِّ اْلِخَياِط َوَكَذِلَ  َنْجاِزي اْلُمْجاِرِميَن   السََّماِء َوَلا َيْدُخ

 ]{ ( 41)َلُهااْم ِمااْن َجَهاانََّم ِمَهاااٌد َوِمااْن َفااْوِقِهْم َغااَواٍش َوَكااَذِلَ  َنْجااِزي الظَّاااِلِميَن 
 [41:13/األعراف

وَن ِلَقاءَنا َوَرُضوْا ِباْلَحياِة الدُّْنَيا َواْطَمَأنُّوْا ِبَها َوالَّاِذيَن ُهاْم   َإنَّ الَِّذيَن اَل َيْرُج} :وقال تعالى  
 [8،0/يونس ]{ ( 8)ُأْوَلاِئَ  َمْأَواُهُم النُّاُر ِبَما َكاُنوْا َيْكِسُبوَن ( 0)َعْن آَياِتَنا َغاِفُلوَن 
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ِإنَّ الَِّذيَن ( 01)اِت اللَِّه َفَتُكوَن ِمَن اْلَخاِسِريَن َوَلا َتُكوَننَّ ِمَن الَِّذيَن َكذَُّبوا ِبَآَي} : وقال تعالى 
( 00)َوَلْو َجاَءْتُهْم ُكلُّ َآَيٍ  َحتَّى َيَرُوا اْلَعَذاَب اْلاَأِليَم  ( 06)َحقَّْت َعَلْيِهْم َكِلَمُ  َربَِّ  َلا ُيْؤِمُنوَن 

 [00:01/يونس] { 
الَِّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا ( 103)ْخَسِريَن َأْعَمااًل ُقْل َهْل ُنَنبُِّئُكْم ِباأَل}:  قال تعالى و 

ُأوَلِئَ  الَِّذيَن َكَفُروا ِبآَياِت َربِِّهْم َوِلَقاِئِه َفَحِبَطاْت  ( 104)َوُهْم َيْحَسُبوَن َأنَُّهْم ُيْحِسُنوَن ُصْنًعا 
َذِلَ  َجَزاُؤُهْم َجَهنَُّم ِبَما َكَفُروا َواتََّخُذوا آَياِتي ( 101)ِ  َوْزًنا َأْعَماُلُهْم َفال ُنِقيُم َلُهْم َيْوَم اْلِقَياَم

 [106:103/الكهف]{  ( 106)َوُرُسِلي ُهُزًوا 
 :من يشتري لهو الحديث ليصد عن سبيل اهلل ( 13)

  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
النَّاِس َمْن َيْشَتِري َلْهَو اْلَحِديِث ِلُيِضلَّ َعْن َسِبيِل اللَِّه ِبَغْيِر ِعْلٍم َوَيتَِّخاَذَها  َوِمَن  }:قال تعالى 

َوِإَذا ُتْتَلى َعَلْيِه َآَياُتَنا َولَّى ُمْسَتْكِبًرا َكَأْن َلْم َيْسَمْعَها َكاَأنَّ  ( 6)ُهُزًوا ُأوَلِئَ  َلُهْم َعَذاٌب ُمِهيٌن 
 [0، 6/لقمان] {(0)ًرا َفَبشِّْرُه ِبَعَذاٍب َأِليٍم ِفي ُأُذَنْيِه َوْق

،  َبْعَد َأْن َذَكَر اهلُل َتَعاَلى َحاَل السَُّعَداِء الِذيَن َيْهَتُدون بِكَتاِب اهلِل وآياِتِه ، َوَيْنَتِفُعوَن ِبَسَماِعها
ِم اهلِل َوآَياِتِه ، َوَأْقَبُلوا َعَلى َماا اَل  َثنَّى ِبِذْكِر َحاِل اأَلشِقياِئ الذيَن َأْعَرُضوا َعن االْنِتَفاِع ِبِكاَل

. َفاِئَدَة مْنُه َيَتَلهَّْوَن بِه ِمْن َلْغو الَحِديِث ، لُيِضلُّوا النَّاَس َعِن السَّبيِل الِذي ُيوِصاُل إلاى اهلِل   
 .وهُؤالِء ُيَجاِزيِهُم اهلُل ، َيوَم الِقياَمِ  ، بالعذاِب الُمخِزي الُمِهينِِ

 :ر اتباع اآلباء واألجداد على الدين إيثا( 14)
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

َأَلْم َتَرْوا َأنَّ اللََّه َسخََّر َلُكْم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْلَأْرِض َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم ِنَعَمُه } :قال تعالى 
َوِإَذا ( 10)اِس َمْن ُيَجاِدُل ِفي اللَِّه ِبَغْيِر ِعْلٍم َوَلا ُهًدى َوَلا ِكَتاٍب ُمِنيٍر َظاِهَرًة َوَباِطَنً  َوِمَن النَّ

اُن َيْدُعوُهْم ِقيَل َلُهُم اتَِّبُعوا َما َأْنَزَل اللَُّه َقاُلوا َبْل َنتَِّبُع َما َوَجْدَنا َعَلْيِه َآَباَءَنا َأَوَلْو َكاَن الشَّْيَط
 [11، 10/لقمان] {(11)يِر ِإَلى َعَذاِب السَِّع

َأَلْم َتَرْوا َيا َأيُّها النَّاُس َأّن اهلَل َتَعالى َسخََّر َلُكْم َما في السَّاَماَواِت ، ِماْن َشاْمٍس َوَقَماٍر ،     
 َوَكَواِكَب َتْسَتِضيُئوَن ِبَها َلياًل وَنَهارًا ، وَتْهَتُدوَن بَها في ُظُلَماِت الَبرِّ والَبْحِر ، ومْن َساَحابٍ 
ينِزُل منُه الَمطََُر ِلتنُبَت اأَلْرُض بالُخْضاَرِة َوالثَِّمااِر ، ولَيْشاَرَب مناُه اإِلنسااُن واأَلنَعااُم       
والَمْخُلوَقاُت ، وَسخََّر َلُكْم ما في األرِض ِمْن َنباٍت وَحيواٍن وَجَماٍد وَمَعاِدَن ، لَتنَتِفُعوا باِه ،  
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ا َلُكم ِعيانًا ، وما َبَطن ِمنها ، ِممذا يسُتُرُه اهلُل َعلى عباِدِه  وأْسَبَغ عليُكْم ِنَعَمه ، َما ظهَر ِمنه
من َسيِِّئ َعَمِلِه ، وِممَّا َيْسَتْشِعُروَنُه في َأْنُفِسِهْم ِمْن ُحْسِن اإِليَماِن َوُحْسِن الَيقيِن ، فِإنًَّ ُهناَ  

ِبُدوِن . . ( ْضِر ِبْن الَحاِرِث وُأَبيِّ ْبِن َخَلٍف َكالنَّ) أناسًا ُيَجاِدُلوَن ِفي ُوُجوِد اهلِل َوَوحَداِنيَِّتِه ، 
 .ِعْلٍم ، َواَل َمْعِرَفٍ  فيَما َيُقوُلوَن ، َوِبُدوِن َأْن َيْسَتِندوا ِإلى ِكتاٍب َمأُثوٍر ، َأْو ُحجٍَّ  َصِحيحٍ  

ِفي ِهاَداَيِتهم ، فاِإنَُّهْم ِإذا    وهؤالِء الذيَن ُيَجاِدُلوَن في اهلِل بَغيِر ِعْلٍم ، َواَل ِكتاٍب ، ال َمْطَمَع 
ِإّنُهم ُيَفضُِّلوَن اتَِّبااَع َماا   : ُدُعوا ِإلى اتَِّباِع َما َأنَزَل اهلُل على َرُسوِلِه ِمْن َشْرٍع وُهدى َقاُلوا 

وَياُردُّ   . َوَجُدوا َعليه آباَءُهْم ِمْن ِديٍن ، ألنَّ آباَءُهْم ، َوَأْسالَفُهْم اَل َيَقُعوَن َجميعًا ِفي الَخَطاأِ 
َأَيتَِّبُعوَن آَباَءُهْم وَأْساَلَفُهْم َحتَّى َوَلو َكاُنوا َعَلى َخَطٍأ َوَضااَلٍل فيماا   : اهلُل َتَعالى عليهم َقاِئاًل 

ِإلاى   َيْعُبُدوَن؟ َوَحتَّى َوَلْو َكاُنوا َيتَِّبُعوَن ما َزيََّنْت َلُهْم الشَّياِطيُن؟ َوَمِن اتََّبَع الشَّيَطاَن َأْوَصَلُه
 .َناِر َجَهنََّم َوَسِعيرَها 

 :الذين جاءوا باإلف  ( 11)
  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

ِإنَّ الَِّذيَن َجاُءوا ِباْلِإْفِ  ُعْصَبٌ  ِمْنُكْم َلا َتْحَسُبوُه َشرًّا َلُكْم َبْل ُهَو َخْيٌر َلُكْم ِلُكالِّ   }:قال تعالى 
 [11:النور] {(11)َن اْلِإْثِم َوالَِّذي َتَولَّى ِكْبَرُه ِمْنُهْم َلُه َعَذاٌب َعِظيٌم اْمِرٍئ ِمْنُهْم َما اْكَتَسَب ِم

إن الذين جاؤوا بأشنع الكذب، وهو اتهام أم المؤمنين عائش  رضي اهلل عنهاا بالفاحشا ،   
ال تحسبوا قولهم شرًّا لكم، بل هو خير لكم، لما  -معشر المسلمين -جماع  منتسبون إليكم 

ذل  ِمن تبرئ  أم المؤمنين ونزاهتها والتنويه بذكرها، ورفاع الادرجات، وتكفيار     تضمن
لكل فرد تكلم باإلف  جزاء فعله من الاذنب، والاذي تحمَّال    . السيئات، وتمحيص المؤمنين

له عذاب عظايم فاي    -لعنه اهلل -معظمه، وهو عبد اهلل بن ُأبيِّ ابن سلول كبير المنافقين
 30.الدر  األسفل من النار اآلخرة، وهو الخلود في

 :المروجون للفواحش بين المسلمين ( 16)
  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

ِإنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُ  ِفي الَِّذيَن َآَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم ِفي الادُّْنَيا   }:قال تعالى 
  [10/النور] {( 10)َواللَُّه َيْعَلُم َوَأْنُتْم َلا َتْعَلُموَن َواْلَآِخَرِة 
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ِإنَّ الذين َيْرُموَن الُمْحصَناِت ، َوِبَخاصَِّ  ُأْوَلِئَ  الذين َيَتِجرَّؤُوَن َعَلى َرِمي َبْيِت النُُّبوَِّة الَكِريِم 
َمِ  بالَخْيِر والِعفَِّ  ، َوَعَلى ِإَزاَلِ  التََّحرُِّج ِمْن ، ِإنََّما َيْعَمُلوَن َعَلى َزْعَزَعِ  ِثَقِ  الَجَماَعِ  الُمْسِل

اْرِتَكاِب الَفاِحَشِ  ، َوَذِلَ  ، َعْن َطِريِق اإِلْيَحاِء بَأنَّ الَفاِحَشَ  َشاِئَعٌ  ِفيَهاا ، َوِباَذِلَ  َتِشايٌع    
ِفاي  : َهُؤالِء َلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم َعْنَد اهلِل الَفاِحَشُ  ِفي النُُّفوِس ، ُثمَّ َتِشيُع َبْعَد َذِلَ  ِفي الَواِقِع ، َف

َوَماْن ذا  . الدُّْنَيا ِبِإَقاَمِ  الَحدِّ َعَلْيِهم ، واللَّْعِن والذَّمِّ ِمَن النَّاِس ، َوِفي اآلِخَرِة ِبَعَذاِب النَّااِر  
َعاَلى الَعِلايِم الَخِبياِر؟ َفاُردُّوا    الذي َيَرى الظَّاِهَر والَباِطَن ، َواَل َيْخَفى َعَلْيه َشيٌء َغْيُر اهلِل َت

 .اأُلُموَر ِإَلى اهلل َتْرُشُدوا ، َوالَ  تَْرُووا َما اَل عْلَم َلُكْم ِبِه 
 :قوم نوح عليه السالم ( 10)

  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
ُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْيُرُه ِإنِّاي  َلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوًحا ِإَلى َقْوِمِه َفَقاَل َيا َقْوِم اْع}: قال تعالى 

َقاَل ( 60)َقاَل اْلَمَلُأ ِمْن َقْوِمِه ِإنَّا َلَنَراَ  ِفي َضَلاٍل ُمِبيٍن ( 10)َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َعِظيٍم 
ُأَبلُِّغُكْم ِرَساَلاِت َربِّاي َوَأْنَصاُح   ( 61)َيا َقْوِم َلْيَس ِبي َضَلاَلٌ  َوَلِكنِّي َرُسوٌل ِمْن َربِّ اْلَعاَلِميَن 

َأَوَعِجْبُتْم َأْن َجاَءُكْم ِذْكٌر ِمْن َربُِّكْم َعَلى َرُجاٍل ِماْنُكْم   ( 61)َلُكْم َوَأْعَلُم ِمَن اللَِّه َما َلا َتْعَلُموَن 
َجْيَناُه َوالَِّذيَن َمَعُه ِفي اْلُفْلِ  َوَأْغَرْقَنا الَِّذيَن َفَكذَُّبوُه َفَأْن( 63)ِلُيْنِذَرُكْم َوِلَتتَُّقوا َوَلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن 

 [64:10/األعراف ] {( 64)َكذَُّبوا ِبَآَياِتَنا ِإنَُّهْم َكاُنوا َقْوًما َعِميَن 
ِء الِكاَراِم ،  َبْعَد َأْن َذَكَر اهلُل َتَعاَلى ِقصََّ  آَدَم ، َعَلْيِه السَّاَلُم ، َشَرَع ِفي َسْرِد َقَصِص اأَلْنِبياا 

 .َفاْبَتدأ ِبُنوٍح ، َعَلْيِه السَّاَلُم ، ألنَُّه َأوَُّل َنِبيٍّ َبَعَثُه اهلُل إلى َأْهِل اأَلْرِض َبْعَد آَدَم 
َوَقْد الَقى ُنوٌح ِمْن َقْوِمِه َعَناًء َوَعنتًا ، َفَوَجَد َقْوَمُه َيْعُبُدوَن اأَلْصَناَم َوَسّموها ِبَأْسَماء ، ِمْثل 

َفَبَعَث اهلُل ُنوحًا َفَأَمَر َقْوَمُه ِبِعَباِدِة اهلِل َوْحَدُه اَل َشِريَ  . . . دٍّ َوَسواع َوَيُغوَث َوَيُعوَق َوَنْسٍر َو
َفَقاَل ُجْمُهاوُر  ( . َعَذاَب َيْوٍم َعِظيٍم ) َلُه ، َوَحذََّرُهْم ِمْن َأْن َيِحلَّ ِبِهْم َعَذاُب اهلِل َيْوَم الِقَياَمِ  

ِإنََّنا َلَنَراَ  ِفي َضالٍل َواِضٍح َبيٍِّن ِفي َدْعَوِتَ  ِإيَّاَناا  : ِمْن َقْوٍم ُنوٍح ( الَمأُل ) اَدِة َوالُكَبَراِء السَّ
ِإنَِّني َلْساُت َضاااًل ،   : َفَقاَل َلُهْم ُنوٌح . إَلى َتْرِ  ِعَباَدِة اأَلْصَناِم التي َوَجْدَنا آَباَءنا َيْعُبُدوَنها 

ُرْج َعِن الَحقِّ َوالصََّواِب ِفي َدْعوتي َلُكْم إلى ِعَباَدِة اهلِل َوْحَدُه ، َوَتْرِ  ِعَباَدِة اأَلْصاَناِم  َوَلْم َأْخ
َوَأَنا َأَتَولَّى ِإْباَلَغُكاْم  .، َوِإنَّما َأَنا َرُسوٌل ِمْن َربِّ الَعاَلِميَن َوَربِّ ُكلِّ َشيٍء ِفي الُوُجوِد َوَماِلِكِه 
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ي ِبِه اهلُل ِإَلْيُكْم ِمَن الدَّْعَوِة إَلى التَّْوِحيِد ، َوِإْخاَلِص الِعَباَدِة هلِل ، َوَأَتاَولَّى ُنْصاَحُكْم   َما َأْرَسَلِن
 .ِإَلْيُكْم َوَتْوِجيَهْكم ِإَلى الَخْيِر َوِإنَِّني َأْعَلُم ِمَن اهلِل َما اَل َتْعَلُموَن َأْنُتْم ، أَلنَِّني ُمْرَسٌل ِمْن ِقَبِلِه 

، َوَأْرَساَلُه  ( ِماْنُكْم  ) َأَعِجْبُتْم َوَكذَّْبُتْم ، ألنَّ اهلَل َأْوَحى إَلى َرُجٍل ِمَن الَبَشِر : َقاَل َلُهْم ُنوٌح  
ِإْن  ِإَلْيُكْم َرُسواًل ِلَيْدُعوُكْم إَلى ِعَباَدِة اهلِل َوْحَدُه اَل َشِريَ  َلُه ، َوُيَحذَِّرُكْم ِمْن ِعَقاِباِه َوَنَكاِلاهِ  

ِماَن  ْصَرْرُتْم َعَلى ُكْفِرُكْم ، َلَعلَّ َهذا اإِلْنَذاَر َيْحِمُلُكْم َعَلى َأْن َتتَُّقوا َما ُيْسِخُط َربَُّكْم َعَلاْيُكْم ،  َأ
َمِتاِه  الشِّْرِ  ِفي ِعَباَدِتِه ، َواإِلْفَساَد ِفي اأَلْرِض ، َوإنَّ اهلَل ُيِريُد َأْن ُيِعدَُّكْم ِبالتَّْقَوى ِلْلَفْوِز ِبَرْح

َفَكذََّبُه ُجْمُهوُرُهْم ، َوَأَصرُّوا َعَلى َذِلَ  َوَخاَلُفوا َأْمَر َربِِّهْم .الِتي ُتْرَجى ِلُكلِّ َمْن َأَجاَب الدَّْعَوة 
ا َمَعُه ، َوَلجُّوا ِفي ُطْغَياِنِهْم ، َوَلْم ُيْؤِمْن َمَعُه ، إالَّ َقليٌل ِمْنُهْم ، َفَأْنَجى اهلُل ُنوحًا َوالِذيَن آَمُنو

، َوَأْغَرَق ِبالطُّوَفاِن الِذيَن َكذَُّبوا ُنوحًا ِبَما َجاَءُهْم ِبِه ِماْن آَيااِت اهلِل   ( الُفْلِ  ) ِفي السَِّفيَنِ  
ِن ، اَوَبَراِهيِنِه َعَلى ُوُجوِد اهلِل َتَعاَلى َوَوْحَداِنيَِّتِه ، َفَقْد َكاَن الِذيَن َأْغَرَقُهُم اهلُل َتَعاَلى ِبالطََّوَفا 
  َقْومًا َعِميَن َعِن الَحقِّ ، ال ُيْبِصُروَنُه ، َواَل َيْهَتُدوَن ِإَليِه ، َفَنَصَر اهلُل َرُسوَلُه َعَلى َأْعَداِئِه

 : قوم هود عليه السالم( 18)
  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

ُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْيُرُه َأَفَلا َتتَُّقاوَن  َوِإَلى َعاٍد َأَخاُهْم ُهوًدا َقاَل َيا َقْوِم اْعُب}: قال تعالى 
( 66)َقاَل اْلَمَلُأ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َقْوِمِه ِإنَّا َلَنَراَ  ِفي َسَفاَهٍ  َوِإنَّا َلَنُظنَُّ  ِمَن اْلَكااِذِبيَن  ( 61)

ُأَبلُِّغُكْم ِرَساَلاِت َربِّي َوَأَناا  ( 60)َربِّ اْلَعاَلِميَن  َقاَل َيا َقْوِم َلْيَس ِبي َسَفاَهٌ  َوَلِكنِّي َرُسوٌل ِمْن
َأَوَعِجْبُتْم َأْن َجاَءُكْم ِذْكٌر ِمْن َربُِّكْم َعَلى َرُجٍل ِمْنُكْم ِلُيْنِذَرُكْم َواْذُكُروا ِإْذ ( 68)َلُكْم َناِصٌح َأِميٌن 

ِفي اْلَخْلِق َبْسَطً  َفاْذُكُروا َآَلاَء اللَِّه َلَعلَُّكاْم ُتْفِلُحاوَن    َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء ِمْن َبْعِد َقْوِم ُنوٍح َوَزاَدُكْم
ِماَن  َقاُلوا َأِجْئَتَنا ِلَنْعُبَد اللََّه َوْحَدُه َوَنَذَر َما َكاَن َيْعُبُد َآَباُؤَنا َفْأِتَنا ِبَما َتِعاُدَنا ِإْن ُكْناَت   ( 60)

ْم ِمْن َربُِّكْم ِرْجاٌس َوَغَضاٌب َأُتَجااِدُلوَنِني ِفاي َأْساَماٍء      َقاَل َقْد َوَقَع َعَلْيُك( 00)الصَّاِدِقيَن 
( 01)ِريَن َسمَّْيُتُموَها َأْنُتْم َوَآَباُؤُكْم َما َنزََّل اللَُّه ِبَها ِمْن ُسْلَطاٍن َفاْنَتِظُروا ِإنِّي َمَعُكْم ِمَن اْلُمْنَتِظ

{  ( 01)َوَقَطْعَنا َداِبَر الَِّذيَن َكذَُّبوا ِبَآَياِتَنا َوَما َكاُنوا ُمْؤِمِنيَن  َفَأْنَجْيَناُه َوالَِّذيَن َمَعُه ِبَرْحَمٍ  ِمنَّا
 [01:61/األعراف]

َوَكَما َأْرَسَل اهلُل َتَعاَلى ُنوحًا إلى َقْوِمِه ، َكَذِلَ  َأْرَسَل ُهودًا إَلى َقْوِمِه َعااٍد ، َوُهاَو ِماْنُهْم ،    
َوَكاَن َقْوَم َعاٍد َذِوي َبْأٍس َشِديٍد َوُقوٍَّة . َوَتْفِكيَرُهْم ِلَيْسَتِطيَع ُمَخاَطَبَتُهْم  َيْعِرُفُهْم َوَيْعِرُف ُلَغَتُهْم
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َخاَف الَفْوت« » َمْن َأْيَقَن الَمْوت 366 

َحقِّ ، َوَكاَنْت َمَساِكُنُهْم ِفي اأَلْحَقاِف ِفي َجُنوبِّي الَجِزيَرِة الَعَرِبيَِّ  ، َوَكاُنوا َأَشدَّ النَّاَس َتْكِذيبًا ِلْل
َفَدَعاُهْم ُهوٌد إَلى ِعَباَدِة اهلِل َوْحَدُه ، َوَحذََّرُهْم ِماْن  . ِبُقوَِّتِهْم ، َوِشدَِّة َبْأِسِهْم  ، اْعِتَدادًا ِمْنُهْم

 .ِنَقِمِه ِإْن َأَصرُّوا َعَلى ِفْعِل َما ُيْسِخُط اهلَل ِمَن الشِّْرِ  َوالَمَعاِصي َلَعلَُّهْم َيتَُّقوَنَها 
، ( ِفي َساَفاَهٍ   ) ِإنََّنا َنَراَ  ِفي َضالٍل َوَفَساِد َرْأٍي ( : الَمأُل ) ْوِمِه َقاَل ُجْمُهوُر السَّاَدِة ِمْن َق 

َكااِذٌب  ِإْذ َتْدُعوَنا إَلى َتْرِ  ِعَباَدة اأَلْصَناِم ، َواإِلْقَباِل َعَلى ِعَباَدِة اهلِل َوْحَدُه ، َوِإنََّنا َنُظنُّ َأنََّ  
 .َلْيَنا َرُسواًل ِفي َدْعواَ  َأنَّ اهلَل َأْرَسَلَ  ِإ

ِإنَِّني َلْسُت َسِفيهًا َضااًل َعِن الَحقِّ َوالصََّواِب ، َواَل َضِعيَف الرَّْأِي ، َكَما َتْزُعُموَن : َفَقاَل َلُهْم  
َخَلاَق ُكالَّ   ، َوِإنََّما َأَنا َرُسوُل َربِّ الَعاَلِميَن ِإَلْيُكْم ، َوَقْد ِجْئُتُكْم ِبالَحقِّ َوالُهَدى ِمَن اهلِل الِذي 

 .َشيٍء ، َفُهَو َربُّ ُكلِّ َشيٍء َوَخاِلُقُه َوَماِلُكُه 
َوَمَهمَِّتي ِهَي َمَهمَُّ  َجِميِع الرُُّسِل الِذيَن َجاُؤوا َقْبِلي َوِهَي ِإْبالُغ ِرَسااَلِ  اهلِل إلاى ِعَبااِدِه ،    

، َأميٌن ِفي ِإْباَلِغُكاْم َماا َأَمَرِناي َربِّاي      َوِإْسَداُء النُّْصِح ِإليِهم ، َوَأَنا َصاِدٌق ِفي ُنْصِحي َلُكْم
 .ِبِإْباَلِغِه ِإَلْيُكْم 

ُيوِحي ِإَلْيِه ِلَيْدُعوُكْم إَلى ِعَباَدِة ( ِمْنُكْم ) َأَعِجْبُتْم َوَكذَّْبُتْم َأْن َبَعَث اهلُل ِإَلْيُكْم َرُسواًل ِمَن الَبَشِر  
ِذَرُكْم َوُيَخوَِّفُكْم ِمْن َعَذاِب اهلِل ، إْن َأْصَرْرُتْم َعَلى الُكْفِر َوالُجُحوِد اهلِل َوْحَدُه اَل َشِريَ  َلُه ، َوِلُيْن

َوِعَباَدِة اأَلْصَناِم؟ َكاّل اَل َتْعَجُبوا ِمْن َذِلَ  ، َواْحَمُدوا اهلَل َعَلْيِه ، َفاَذِلَ  ُلْطاٌف ِمْناُه ِبُكاْم ،     
َعَلُكْم ِمْن ُذرَِّيِ  ُنوٍح ، الِذي َأْهَلَ  اهلُل النَّاَس ِبَدْعَوِتِه َلمَّا َخاَلُفوُه َواْذُكُروا ِنْعَمَ  اهلِل َعَلْيُكْم ِإْذ َج

 .َوَكذَُّبوُه 
ُه َوَقْد َأْكَرَمُكُم اهلُل َفَزاَد ِفي َأْجَساِمُكْم َبْسَطً  ُطواًل َوُقوًَّة ، َفاْذُكُروا ِنْعَمَ  اهلِل هاِذِه ، َواْشاُكُرو  

ِن َوالَعَمِل الصَّاِلِح َوُحْسِن الِعَباَدِة ، َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن ِفي النََّجاِة ِمْن َنْقَمِتِه َتَعااَلى ،  َعَلْيَها ِباإِليَما
 .َوَتُفوُزوَن ِفي اْكِتَساِب َمْرَضاِتِه 

ا ِلَنْعُباَد اهلَل َوْحاَدُه ،   َأِجْئَتَن: َفَتَكبَُّروا َوَطَغوا ، َوَزاُدوا ِفي ِعَناِدِهْم َوَتْكِذيِبِهْم ، َوَقاُلوا ِلُهوَد  
َوِإذا ُكْنَت َصااِدقًا  . َوَنَتَخلَّى َعْن ِعَباَدِة اأَلْصَناِم الِتي َكاَن َيْعُبُدها آَباُؤنا ، َفَهذا َلْن َيُكوَن َأَبدًا 

 . ِبَربَِّ   ِبَأنََّ  َرُسوَل اهلِل ، َفْأِتنا ِبَما َحذَّْرَتَنا ِمْنُه ِمَن الَعَذاِب َعَلى َتْرِ  اإِليَماِن
، ( ِرْجاٌس  ) َلَقْد َحقَّ َعَليُكْم ، ِبَمَقاَلِتُكْم َهِذِه ، َسَخٌط ِماْن َربُِّكاْم َوَغَضاٌب    : َقاَل َلُهْم ُهوٌد 

ِهَي َو َأُتَجاِدُلوَنِني ِفي هِذِه اأَلْصَناِم الِتي اتََّخْذُتُموَها َأْنُتْم َوآَباُؤُكْم آِلَهً  ، َوَجَعْلُتْم َلَها َأْسَماًء ،
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َخاَف الَفْوت« » َمْن َأْيَقَن الَمْوت 360 

، َأْو ِفي الَحِقيَقِ  ال َتُضرُّ َواَل َتْنَفُع ، َوَلْيَس َلُكْم ُحجٌَّ  ِمَن اهلِل ، َواَل َدِليٌل ُيَبرُِّر ِعَباَدَتُكْم َلَهاا  
ُقْلاُتْم ِماْن    َوَما ُدْمُتْم َقْد ُقْلُتْم َما. ُيَصدُِّق َزْعَمُكْم ِبأنَُّه َرِضَي ِبَأْن َتُكوَن َواِسَطً  َبْيَنُه َوَبْيَنُكْم 

 .َوَأَنا ُمْنَتِظٌر َمَعُكْم ُنُزوَلُه ِبُكْم . َكِلَمِ  الُكْفِر ، َفاْنَتِظُروا ِعَقاَب اهلِل َوَقَضاَءُه 
َفَلمَّا َجاَء َأْمُر اهلِل َساَق اهلُل ِإَلى َعاٍد السََّحاَب الِذي َيْحِمُل ِإَلْيِهم الَعَذاَب ، َوَأْنَجاى َرُساوَلُه    

ِذيَن آَمُنوا َمَعُه ، ِبَرْحَمٍ  ِمْنُه َوُلْطٍف ، َوَدمََّر الَكاِفِريَن َجِميعًا ، ِماْن َأوَِّلِهاْم ِإلاى    ُهودًا َوال
 .آِخِرِهْم ، َلْم ُيْبِق ِمْنُهْم َأَحدًا ، أَلنَُّهْم َلْم َيُكوُنوا ُمؤِمِنيَن ِبَربِِّهْم الَواِحِد اأَلَحِد

 : قوم النبي صالح عليه السالم( 10)
  ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ

َوِإَلى َثُموَد َأَخاُهْم َصاِلًحا َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِماْن ِإَلاٍه َغْياُرُه َقاْد     }: قال تعالى 
ِفي َأْرِض اللَِّه َوَلا َتَمسُّوَها ِبُسوٍء  َجاَءْتُكْم َبيَِّنٌ  ِمْن َربُِّكْم َهِذِه َناَقُ  اللَِّه َلُكْم َآَيً  َفَذُروَها َتْأُكْل

َواْذُكُروا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء ِمْن َبْعِد َعاٍد َوَبوََّأُكْم ِفي اْلَأْرِض َتتَِّخُذوَن ( 03)َفَيْأُخَذُكْم َعَذاٌب َأِليٌم 
اللَِّه َوَلا َتْعَثْوا ِفي اْلَأْرِض ُمْفِساِديَن   ِمْن ُسُهوِلَها ُقُصوًرا َوَتْنِحُتوَن اْلِجَباَل ُبُيوًتا َفاْذُكُروا َآَلاَء

َقاَل اْلَمَلُأ الَِّذيَن اْسَتْكَبُروا ِمْن َقْوِمِه ِللَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِلَمْن َآَماَن ِماْنُهْم َأَتْعَلُماوَن َأنَّ    ( 04)
َقاَل الَِّذيَن اْسَتْكَبُروا ِإنَّا ِبالَّاِذي  ( 01) َصاِلًحا ُمْرَسٌل ِمْن َربِِّه َقاُلوا ِإنَّا ِبَما ُأْرِسَل ِبِه ُمْؤِمُنوَن

َفَعَقُروا النَّاَقَ  َوَعَتْوا َعْن َأْمِر َربِِّهْم َوَقاُلوا َيا َصاِلُح اْئِتَنا ِبَما َتِعاُدَنا  ( 06)َآَمْنُتْم ِبِه َكاِفُروَن 
َفَتاَولَّى  ( 08)َبُحوا ِفي َداِرِهاْم َجااِثِميَن   َفَأَخَذْتُهُم الرَّْجَفُ  َفَأْص( 00)ِإْن ُكْنَت ِمَن اْلُمْرَسِليَن 

 ]{ ( 00)َعْنُهْم َوَقاَل َيا َقْوِم َلَقْد َأْبَلْغُتُكْم ِرَساَلَ  َربِّي َوَنَصْحُت َلُكْم َوَلِكْن َلا ُتِحبُّوَن النَّاِصِحيَن 
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َوَلَقاْد  . َمَداِئِن َصاِلٍح ، َبْيَن َتُبوَ  َوالَمِديَناِ    َكاَنْت ِدَياُر َقِبيَلِ  َثُموَد ِفي َأْرِض الِحَجاِز ، ِفي
، َفَقاَل َلُهْم َماا َقاَلاُه َجِمياُع    ( َأَخاُهْم ) َأْرَسَل اهلُل ِإَلْيِهْم َصاِلحًا ، َعَلْيِه السَّاَلُم ، َوُهَو ِمْنُهْم 

ِبِه َشْيئًا ، َوَقْد ِجْئُتُكْم ِبُبْرَهاٍن ِمَن اهلِل َعَلاى  اْعُبُدوا اهلَل َوْحَدُه َواَل ُتْشِرُكوا : الرُُّسِل أَلْقَواِمِهْم 
ِصْدِق َقْوِلي َلُكْم ِإنَِّني َرُسوُل اهلِل ، َوَعَلى ِصحَِّ  َدْعَوِتي ، َفَقْد َطَلْبُتْم ِمنِّي ُبْرَهانًا َعَلى ِصاْدِق  

ُموَها ِلي ِبَذاِتَها ، َناَقً  ُعَشَراَء َفَدَعْوُت اهلَل ُنُبوَِّتي ، أْن ُيْخِرَج اهلُل َلُكْم ِمْن َصْخَرٍة َصمَّاَء َعيَّْنُت
 َفاْسَتَجاَب ِلي ، َوَأْخَرَج َلُكُم النَّاَقَ  ، َوَأْنُتْم َتْنُظُروَن َكْيَف َتْخُرُج ، َوَقْد َأَخْذُت َعَليُكُم الُعُهاودَ 

َما َسَأْلُتْم ، َفآِمُنوا ِبااهلِل َكَماا َوَعاْدُتُموِني ،     َوالَمَواِثيَق َلُتْؤِمُننَّ ِباهلِل ِإْن َحقََّق اهلُل َعَلى َيَديَّ
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َوَذُروا النَّاَقَ  َتْسَرُح ِفي َأْرِض اهلِل ، َوَتْأُكُل ِمْن ِرْزِقِه ، َواَل َتَتَعرَُّضوا َلَها ِبُسوٍء ِفي َنْفِساَها  
َعَلْيَهاا ، َوَمَسْساُتُموَها ِبُساوٍء ، َفاِإنَّ اهلَل      َواَل ِفي َأْكِلها ، َوَأَنا ُأَحذُِّرُكْم ِبَأنَُّكْم ِإَذا اْعَتَدْيُتْم

َوَكاَنِت النَّاَقُ  َتْسَرُح ِفي اأَلْرِض ، َوَتْشَرُب َماَء الِبْئِر َيْوماًا  ) َسُيِصيَبُكْم ِبَعَذاٍب َشِديد اإِلياَلِم 
 ( .َوَتْترُكُه لقوِم َثُموَد َيْومًا 

َ  اهلِل َعَلْيُكْم ِإْذ اْسَتْخَلَفُكْم ِفي اأَلْرِض ِماْن َبْعاِد َقاْوِم َعااٍد ،     اْذُكُروا ِنْعَم: َوَقاَل َلُهْم َصاِلٌح 
َوَمكََّنُكْم ِفي اأَلْرِض ، َتْبُنوَن الُقُصوَر ِفي ُسُهوِلَها ، َوَتْنِحُتوَن الُبُيوَت ِفي ِجَباِلها ، َفاْشاُكُروا  

، َوِإْفاَراِدِه ِبالِعَبااَدِة ، َوال َتَتَصارَُّفوا ِفاي اأَلْرِض      اهلَل َعَلى َأْنُعِمِه َوَأْفَضاِلِه َوذِلَ  ِبَتْوِحيِدِه
 .َتَصرَُّف ُكْفراٍن َوُجُحوٍد ِبِفْعٍل اَل ُيْرِضي اهلَل 

َوَقاَل ُرُؤوُس الُكْفِر ، ُمَتَهكِِّميَن َساِخِريَن ، ِلْلُضَعَفاِء ِمْن َقْوِمِهْم ، َوُهُم الِذيَن آَمُنوا ِبَما َأْناَزَل  
َأَتُظنُّوَن َأْن َصاِلحًا ُمْرَسٌل ِمَن اهلِل َحِقيَقً ؟ َفَردَّ الُمْؤِمُناوَن الُمْسَتْضاَعُفوَن   : َلى َصاِلٍح اهلُل َع
 .ِإنَُّهْم ُيْؤِمُنوَن ِبَما َجاَء ِبِه َصاِلٌح ِمْن َربِِّهْم : َقاِئِليَن 

ِإنَُّهْم َكاِفُروَن َجاِحاُدوَن ِبالاَذي   : يَن َقاِئِليَن َفَردَّ الُمْسَتْكِبُروَن َعَلى الُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن الُمْؤِمِن 
 .آَمَن ِبِه الُمْسَتْضَعُفوَن ، َوُهَو َما َجاَء ِبِه َصاِلٌح ِمْن َربِِّه 

) اَقاِ   ِمْن ُكَبَراِء َثُموَد ، ِباْسِتَماَلِ  َقْوِمِهْم ِلُمواَفَقِتِهْم َعَلى َنْحِر النَّ( َأْفراٍد ) َفَقاَم ِتْسَعُ  َرْهٍط 
، َوالتََّخلُِّص ِمْنَها ، َفَعَقُروَها اْسِتْخَفافًا ِبَصاِلٍح ، َوَناَقَتِه ، َوَتْحِذيِرِه َلُهْم ِمْن َعاَذاِب  ( َعْقِرَها 

َأْماِر  َعَتْوا َعاْن  ) اهلِل َوِعَقاِبِه ، َوَتَمرَُّدوا َوَتَجبَُّروا َعِن اتَِّباِع الَحقِّ الِذي َأْبَلَغُهْم ِإيَّاُه َصاِلُح 
ِإْن ُكْنَت َصاِدقًا ِبَأنََّ  ُمْرَسٌل ِمْن َربَِّ  ، َوَأنََّ  ُتْنِذُرَنا ِبَعَذاٍب ِمْن ِعْنِد : ، َوَقاُلوا ِلَصاِلٍح ( َربِِّهْم 

 .اهلِل َفْأِتَنا ِبَهَذا الَعَذاِب 
ِفي َداِرُكْم َثاَلَثَ  َأيَّااٍم ، ُثامَّ َياْأِتيُكْم     َلَقْد َحقَّ َعَلْيُكْم َغَضُب اهلِل ، َفَتَمتَُّعوا: َفَقاَل َلُهْم َصاِلٌح  

إْن َكَان َصاِدقًا َنُكْن َقْد َعجَّْلَنا ِباِه  : َبْعَدَها َعَذاُب اهلِل ، َفَأَراَد الُمْجِرُموَن َقْتَل َصاِلٍح ، َوَقاُلوا 
ِإنَُّهْم : َتآَمُروا َعَلى َأْن َيْقُتُلوُه َوَيُقوُلوا أَلْهِلِه َقْبَلَنا ، َوِإْن َكاَن َكاِذبًا َنُكْن َقْد َأْلَحْقَناُه ِبَناَقِتِه ، َو

َليِه َلْم َيْشَهُدوا َمْصَرَعُه ، َوَيْحِلُفوا َعَلى َذِلَ  ، ِلَدْفِع الَمْسُؤوِليَِّ  َعْن َأْنُفِسِهْم ، َفَلمَّا َتَوجَُّهوا ِإ
 .َجِميعًا ، َوَذِلَ  َقْبَل ُحُلوِل الَعَذاِب ِبَقْوِمِهْم  َلْياًل َأْرَسَل اهلُل َعَلْيِهْم ِحَجاَرًة َأْهَلَكْتُهْم

 َوِفي الَيْوِم الرَّاِبِع اْسَتَعدُّوا ِلْلَهاَلِ  ، َوَجَلُسوا ِفي ُبُيوِتِهْم ال َيْدُروَن َما َيُكوُن هذا الَعَذاُب ، َوال
ٌ  ِمَن السََّماِء ، َوَرْجَفٌ  ِفي اأَلْرِض َفَفاَضْت َفَلمَّا َأْشَرَقِت الشَّْمُس َجاَءْتُهْم َصْيَح. َمَتى َيْأِتيِهْم 
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َوَأْصَبُحوا َصْرَعى ِفي ِدَياِرِهْم اَل َأْرواَح ِفيِهم . َأْرَواُحُهْم ، َوَزَهَقْت ُنُفوُسُهْم ِفي َساَعٍ  َواِحَدٍة 
حًا َوَمْن آَمَن َمَعُه ِبَرْحَمِتِه َوَفْضِلِه َوَنَجى اهلُل َصاِل. ، َوَلْم َيْنُج ِمْنُهْم َأَحٌد ، اَل َصِغيٌر َواَل َكِبيٌر 

. 
َلَقْد َأْبَلْغُتُكْم ِرَساَلَ  َربِّي ، َوَنَصْحُت : َفَقاَل َصاِلُح ، َبْعَد َأْن َهَلَ  َقْوُمُه ، َتْقريعًا َلُهْم َوَتْوِبيخًا  

ُتِحبُّوَن َمْن َيْنَصُحُكْم ، َوَيْدُعوُكم إلى الَحاقِّ   َلُكْم ، َفَلْم َتْسَتِمُعوا ِإليَّ ، َوَلْم َتتَِّبُعوِني ، ألنَُّكْم ال
 .َوالَخْيِر 

 ( .ِإنَّ َصاِلحًا َقاَل ِلَقْوِمِه هَذا الَقْوُل َقْبَل َأْن َيْنِزَل ِبِهُم الَعَذاُب : َوِقيَل )  
 : قوم النبي لوط عليه السالم( 10)

 ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
( 80)َوُلوًطا ِإْذ َقاَل ِلَقْوِمِه َأَتْأُتوَن اْلَفاِحَشَ  َما َسَبَقُكْم ِبَها ِمْن َأَحٍد ِمَن اْلَعاَلِميَن }:  قال تعالى

َوَماا َكااَن َجاَواَب    ( 81)ِإنَُّكْم َلَتْأُتوَن الرَِّجاَل َشْهَوًة ِمْن ُدوِن النَِّساِء َبْل َأْنُتْم َقْوٌم ُمْسِرُفوَن 
َفَأْنَجْيَنااُه َوَأْهَلاُه ِإلَّاا    ( 81)ْن َقاُلوا َأْخِرُجوُهْم ِمْن َقْرَيِتُكْم ِإنَُّهْم ُأَناٌس َيَتَطهَُّروَن َقْوِمِه ِإلَّا َأ

َوَأْمَطْرَنا َعَلْيِهْم َمَطًرا َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَباُ  اْلُمْجاِرِميَن   ( 83)اْمَرَأَتُه َكاَنْت ِمَن اْلَغاِبِريَن 
 [84:80/ افاألعر ]{ (  84)

َواْذُكْر ُلوطًا ِإْذ َأْرَسْلَناُه إَلى َقْوِمِه ِلَيْدُعوُهْم إَلى ِعَباَدِة اهلِل ، َوِإَلى َتْرِ  َما ُهاْم َعَلْياِه ِماْن    
ا اْرِتَكاِب الَفَواِحِش الِتي َلْم َيْسِبْقُهم ، إلى اإِلْتَياِن ِبَها ، َأَحٌد ِمَن النَّااِس َقاْبَلُهْم ، ِلُمَخاَلَفِتَها   

 .ِلُمْقَتَضَياِت الِفْطَرِة السَِّليَمِ  
َلَقْد َعَدْلُتْم َعِن االْسِتْمَتاِع ِبالنَِّساِء ، الِذي َجَعَلُه اهلُل َوِسيَلً  الْساِتْمَراِر النَّْساِل ،   : َفَقاَل َلُهْم  

ِلَ  إالَّ َقَضاَء الَوَطِر َوالشَّاْهَوِة ،  َوِحْفِظ النَّْوِع ، إَلى االْسِتْمَتاِع ِبالذُُّكوِر ال َتْبَتُغوَن ِمْن َوَراِء َذ
َوالُمْتَعِ  اآلِثَمِ  ، َوَهذا ِإْسَراٌف ِمْنُكْم َوَجْهٌل ، َوَتَجاُوٌز ِلْلُحُدوِد ، ألنَُّه َوْضٌع ِللشَّيِء ِفي َغْياِر  

 .َمَحلِِّه الطَِّبيِعيِّ 
َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض ، َسااِخِريَن ُمَتَهكِِّمايَن َعلاى    َوَكاَن َجَواَب َقْوِمِه َعَلى هِذِه الدَّْعَوِة َأْن َقاَل  

َأْخِرُجوا ُلوطًا َوَمْن َمَعُه ِمَن الُمْؤِمِنيَن ِماْن َبْلاَدِتُكْم ، ألنَُّهاْم    : َطَهاَرِة ُلوٍط َوالُمْؤِمِنيَن َمَعُه 
َفَكااَن  . َواِحِش ، ِوِإْتَياِن الرَِّجاِل َيَتَطهَُّروَن َوَيَتَعفَُّفوَن ، َوَيْرُفُضوَن ُمَجاَراِتُكْم ِفي اْرِتَكاِب الَف
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َكُهاْم  ِإْخَراَج ُلوٍط َوَمْن َمَعُه ِمَن الَقْرَيِ  ، َتْنِفيذًا إِلَراَدِة اهلِل ، ألنَُّه َتَعاَلى َدمََّر َقْوَم ُلوٍط ، َوَأْهَل
 .َبْعَد ُخُروِج ُلوٍط ُوالُمْؤِمِنيَن 

. ِه ِسَوى َأْهِل َبْيِتِه ، َوَلْم ُتْؤِمِن اْمَرَأُتُه ، َفَدمََّرها اهلُل َمَع َقْوِمَها َلْم ُيْؤِمْن ِلُلوٍط َأَحٌد ِمْن َقْوِم 
الَبااِقيَن   َفَقْد َأَمَر اهلُل ُلوطًا ِبَأْن ُيْسِرَي بَِِأْهِلِه َلْياًل دُوَن َأْن َتْعَلَم َزْوَجِتِه ِبُخُروِجِهْم ، َفَبِقَيْت َمَع

 . َفَكاَنْت ِمَن الَهاِلِكيَن
َوَيْلِفُت َتَعااَلى َنَظاَر   . ِإنَُّه َأْنَزَل َمَطرًا َعَلى ُقَرى َقْوِم ُلوٍط َفَدمََّرَها َوَأْهَلَكَها : َوَيُقوُل َتَعاَلى  

 .إَلى َعاِقَبِ  َمْن َيْجَتِرىُء َعَلى َمْعِصَيِ  اهلِل َوَتْكِذيِب ُرُسِلِه   َرُسوِلِه ُمَحمٍَّد 
َوَأْمَطْرَنا َعَلْيَها ِحَجاَرًة مِّان ِساجِّيٍل   } َرى َتْفسيٌر ِلَهَذا الَمَطِر َفَقاَل َتَعاَلى َوَجاَء ِفي آَياٍت ُأْخ

 { . مَُّسوََّمً  ِعنَد َربَِّ  َوَما ِهَي ِمَن الظالمين ِبَبِعيٍد * مَّْنُضوٍد
: قاال   أن النبي ( رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح السنن األربع   عباس بنحديث ) 
  .  به والمفعول الفاعل فاقتلوا لوط قوم عمل يعمل وجدتموه من
 الاذي  في قال أن النبي ( حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح ابن ماجه )

 . جميعا ارجموهما واألسفل األعلى ارجموا قال لوط قوم عمل يعمل
 : قوم النبي شعيب عليه السالم( 11)

 ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
َوِإَلى َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيًبا َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْيُرُه َقْد َجاَءْتُكْم }: قال تعالى 

ا ُتْفِسُدوا ِفي اْلَأْرِض َبْعَد َبيَِّنٌ  ِمْن َربُِّكْم َفَأْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن َوَلا َتْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم َوَل
َوَلا َتْقُعُدوا ِبُكلِّ ِصَراٍط ُتوِعُدوَن َوَتُصدُّوَن َعْن ( 81)ِإْصَلاِحَها َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن 

َكثََّرُكْم َواْنُظاُروا َكْياَف َكااَن    َسِبيِل اللَِّه َمْن َآَمَن ِبِه َوَتْبُغوَنَها ِعَوًجا َواْذُكُروا ِإْذ ُكْنُتْم َقِليًلا َف
َوِإْن َكاَن َطاِئَفٌ  ِمْنُكْم َآَمُنوا ِبالَِّذي ُأْرِسْلُت ِبِه َوَطاِئَفاٌ  َلاْم ُيْؤِمُناوا    ( 86)َعاِقَبُ  اْلُمْفِسِديَن 

الَِّذيَن اْسَتْكَبُروا ِمْن َقْوِمِه  َقاَل اْلَمَلُأ( 80)َفاْصِبُروا َحتَّى َيْحُكَم اللَُّه َبْيَنَنا َوُهَو َخْيُر اْلَحاِكِميَن 
ا َكااِرِهيَن  َلُنْخِرَجنََّ  َيا ُشَعْيُب َوالَِّذيَن َآَمُنوا َمَعَ  ِمْن َقْرَيِتَنا َأْو َلَتُعوُدنَّ ِفي ِملَِّتَنا َقاَل َأَوَلْو ُكنَّ

ْعَد ِإْذ َنجَّاَنا اللَُّه ِمْنَها َوَما َيُكوُن َلَناا َأْن  َقِد اْفَتَرْيَنا َعَلى اللَِّه َكِذًبا ِإْن ُعْدَنا ِفي ِملَِّتُكْم َب( 88)
اْفَتْح َبْيَنَناا  َنُعوَد ِفيَها ِإلَّا َأْن َيَشاَء اللَُّه َربَُّنا َوِسَع َربَُّنا ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًما َعَلى اللَِّه َتَوكَّْلَنا َربََّنا 

َوَقاَل اْلَمَلُأ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َقْوِمِه َلِئِن اتََّبْعاُتْم  ( 80)ِتِحيَن َوَبْيَن َقْوِمَنا ِباْلَحقِّ َوَأْنَت َخْيُر اْلَفا
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الَّاِذيَن  ( 01)َفَأَخَذْتُهُم الرَّْجَفُ  َفَأْصَبُحوا ِفي َداِرِهْم َجااِثِميَن  ( 00)ُشَعْيًبا ِإنَُّكْم ِإًذا َلَخاِسُروَن 
َفَتاَولَّى َعاْنُهْم   ( 01)الَِّذيَن َكذَُّبوا ُشَعْيًبا َكاُنوا ُهُم اْلَخاِسِريَن  َكذَُّبوا ُشَعْيًبا َكَأْن َلْم َيْغَنْوا ِفيَها

 ]{ (  03)َوَقاَل َيا َقْوِم َلَقْد َأْبَلْغُتُكْم ِرَساَلاِت َربِّي َوَنَصْحُت َلُكْم َفَكْيَف َآَسى َعَلى َقْوٍم َكاِفِريَن 
 [03:81/ األعراف

ى الَقْوِم َوَعَلى الَقْرَيِ  ، َوَمْدَيُن َقْرَيٌ  َتَقُع ِفي َجُنوِبيِّ اأَلْرُدنِّ ُقْرَب الَعَقَبِ  َمْدَيَن َكِلَمٌ  ُتْطَلُق عَََل
، َوُهْم َأْيضًا َأْصَحاُب اأَلْيَكِ  ، َوَكاُنوا َيْعُبُدوَن اأَلْصَناَم ، َوَيْرَتِكُبوَن الَمَعاِصاي ، َوَأْظَهَرَهاا   

 .، َوالتََّعرُِّض ِلَعاِبِري السَِّبيِل ، ِلَسْلِبِهْم َواالْعِتَداِء َعَليِهْم َبْخُس الِمْكَياِل َوالِميَزاِن 
ِ  َما ُهْم َوَلَقْد َأْرَسَل اهلُل ِإَلْيِهْم ُشَعيبًا َعَلْيِه السَّاًلُم ، ِلَيْدُعوُهْم إَلى ِعَباَدِة اهلِل ، َوَتْوِحيِدِه ، َوَتْر

َباَدِة اأَلْصَناِم ، َواإِلْقاَلِع َعْن َتْطِفيِف الِمْكَياِل َوالِميَزاِن ، َوَعاَدِم  َعَلْيِه ِمَن الشِّْرِ  َوالُكْفِر َوِع
َيا َقْوم اْعُبُدوا اهلَل َوْحَدُه ، َوَلاْيَس  : َفَقاَل َلُهْم ُشَعْيٌب . . التََّعرُِّض ِللسَّاِبَلِ  ِباإِلَخاَفِ  َوالسَّْلِب 

ُكُم الُحَجَج َوالَبَراِهيَن َعَلى ِصْدِق َما َجاَء ِبِه َرُسوُلُه ِإَلاْيُكْم ، ُثامَّ   َلُكْم إلٌه َغْيُرُه ، َوَقْد َأَقاَم َل
وُنوا َنَصَحُهْم ِبُمَعاَمَلِ  النَّاِس ِبالَعْدِل ، َوِبِإيَفاِء النَّاِس ، ُحُقوَقُهْم ِفي الَكْيِل َوالِميَزاِن ، َوِبَأالَّ َيُخ

، َوَأْن َيْتُرُكاوا  ( َأْشاَياَءُهْم  ) ، َواَل َيْبَخُسوا النَّاَس ُحُقاوَقُهْم   النَّاَس ، َواَل ُيْخِسُروا الِميَزاَن
 .ِإَخاَفَ  السَّاِبَلِ  

َوِبَماا  َوَقاَل َلُهْم إنَّ اتَِّباَع َأْمِر اهلِل ِفيِه الَخْيُر َلُهْم ، ِإْن َكاُنوا ُمْؤِمِنيَن ِبوْحَداِنيَِّ  اهلِل َتَعااَلى ،  
 .وُلُه َجاَءُهْم ِبِه َرُس

، َوَعْن َتَوعُِّد النَّاِس ِبالَقْتِل َواإِلياَذاِء َإَذا َلاْم   ( الصَِّراِط ) َوَنَهاُهْم ُشَعيٌب َعْن َقْطِع الطَِّريِق  
بًا ُيْعُطوُهْم َما َمَعُهْم ِمْن َماٍل َوَمَتاٍع ، َكَما َنَهاُهْم َعِن التََّعدِّي َعَلى الُمْؤِمِنيَن الِذيَن اتََّبُعوا ُشَعي

، َوَعِن التََّصدِّي ِللنَّاِس الِذيَن َكاُنوا َيْأُتوَن إلى ُشَعيٍب ِلالْسِتَماِع ِمْنُه إلى َما َيْدُعو ِإَلْيِه النَّاُس 
،  َعْنُه َكذَّاٌب ُيِريُد ِفْتَنَ  النَّااسِ : ِمْن َأْمِر َربِِّه ، ِلَصْرِفِهْم َعْنُه ِبالتَّْخِويِف َواإِليَذاِء ، َوِبالَقْوِل 

َيتَِّعُظاوا  ُثمَّ َذكََّرُهْم ِبَما َكاُنوا َعَلْيِه َقباًل ِمْن ِقلٍَّ  َفَكثََّرُهُم اهلُل ، َوِذلٍَّ  َفاَأَعزَُّهُم اهلُل ، َوذِلاَ  لِ  
الُمْفِسُدوَن  ُثمَّ َلَفَت َنَظَرُهْم إَلى النَِّهاَيِ  الِتي َصاَر ِإَلْيَها. َوَيْرَتِدُعوا َعمَّا َيُقوُموَن ِبِه ِمْن َفَساٍد 

 .ِفي اأَلْرِض ِمْن ِخْزيٍّ َوَدَماٍر 
ِإنَُّكْم ِإِن اْخَتَلْفُتْم ِفيَما َبْيَنُكْم ، َفاآَمَن  : َوُيَتاِبُع ُشَعْيٌب ، َعَلْيِه السَّاَلُم ، ُنْصَح َقْوِمِه َفَيُقوُل َلُهْم 

َفِريٌق ِبَما َأْرَسَلِني ِبِه ِإَلْيُكْم َربِّي ، َفال َتَتَعجَُّلاوا  َفِريٌق ِبَما ِجْئُتُكْم ِبِه ، َوَدَعْوُتُكْم ِإَليِه ، َوَكَفَر 
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. ِفياِه  الُحْكَم َعَلى الُمْؤِمِنيَن ، َواْنَتِظُروا َحتَّى َيْحُكَم اهلُل ، َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم ، َوَيْفِصَل ِفيَما اْخَتَلْفَنا 
َمْن َيْقِضي ، َوال َش َّ ِفي َأنَُّه َسَيْجَعَل الَعاِقَبَ  ِلْلُمتَِّقيَن ، َوُهَو ُسْبَحاَنُه َخْيُر َمْن ُيْحُكُم ، َوَأْعَدُل 

َعاِقَباِ   َوَسَيْجَعَل الدََّماَر َعَلى الَكاِفِريَن ، ألنَُّه ُسنََّتُه َتَعاَلى َقْد َجَرْت ِبَذِلَ  ، َفْلَيْعَتِبِر الَكاِفُروَن ِب
 .َكذِِّبيَن َمْن َكاَن َقْبَلُهْم ، ِمَن الُكفَّاِر الُم

ْم َتَوعََّد الُمْسَتْكِبُروَن ِمْن َقْوِم ُشَعْيٍب َنِبيَُّهْم ُشَعْيبًا ، َوَمْن آَمَن َمَعُه ِمَن الُمْؤِمِنيَن ِباِإْخَراِجهِ  
ِرِ  ، َفَقااَل  ِمْن َقْرَيِتِهْم إَذا َلْم َيْقَبُلوا الرُُّجوَع َعْن ِديِنِهِم الَحقِّ إلى ِعَباَدِة اأَلْصَناِم َوِملَِّ  الشِّا 

َأَتْأُمُروَنَنا ِبَأْن َنُعوَد إَلى ِملَِّتُكْم ، َوُتَهدُِّدوَنَنا ِبالنَّْفِي ِمْن َأْوَطاِنَنا ، َواإِلْخراِج ِماْن  : َلُهْم ُشَعْيٌب 
ِدَياِرَناا ، َوَعَلاى    ِدَياِرَنا ، ِإْن َلْم َنْفَعْل َما َتْطُلُبوَنُه ِمنَّا؟ َأُتْريُدوَن ِإْجَباَرنا َعَلى الُخُروِج ِمانْ 

 الَعْوَدِة إَلى ِديِنُكْم َحتَّى َوَلُو ُكنَّا َكاِرِهيَن ِلِكال اأَلْمَرْيِن؟
ِإنَُّه َوالُمْؤِمِنيَن َمَعُه إَذا َعاُدوا إَلى ِملَِّ  الُكْفِر ، َفِإنَُّهْم َيُكوُنوَن َقِد اْفَتاُروا  : َوَقاَل َلُهْم ُشَعْيٌب 
ْفِتَراِء ، ألنَُّهْم َيُكوُنوَن َقْد َجَعُلوا هلِل ُشَرَكاًء َوَأْنَدادًا َوال َيِليُق ِبالُمْؤِمِن ، َواَل َعَلى اهلِل َأْعَظَم اال

، َأْن َيُعوَد إَلى ِملَِّ  الُكْفِر َبْعَد ِإْذ َأْنَجاُه اهلُل ِمْنَهاا ، إالَّ َأْن َيَشااَء   ( َوَما َيُكوُن َلَنا ) َيْخُلُق ِبِه 
َ  ، َفِإنَُّه َتَعاَلى ِإَذا َأَراَد َأْمرًا َفَعَلُه ، َواَل َرادَّ ِلُحْكِمِه ، َواَل ُمْعَتِرَض َعَلى َقَضااِئِه ،  اهلُل َلُه ذِل

 .َوَقْد َأَحاَط اهلُل ِبُكلِّ َشيٍء ِعْلمًا ، َوَلِكنَُّه َتَعاَلى اَل َيْرَضى الُكْفَر ِلِعَباِدِه 
ُثمَّ َدَعا ُشَعْيٌب . ُه َتَوكََّل َعَلى اهلِل ُهَو َوالُمْؤِمُنوَن ِفي َجِميِع ُأُموِرِهْم إنَّ: ُثمَّ َقاَل ُشَعْيٌب ِلَقْوِمِه 

َبْيَنَنا َوَبْيَن َقْوِمَنا ِفيَما اْخَتَلْفَنا ِفيِه َمَعُهْم ، َواْنُصاْرَنا  ( اْفَتْح ) َربَّنا اْحُكْم َواْقِض : َربَُّه َقاِئاًل 
 .ُل الِذي اَل َيُجوُز ِفي ُحْكِمِه َأَبدًا َعَلْيِهْم ، َوَأْنَت الَعْد

َلِئِن اتََّبْعُتْم ُشاَعيبًا ِفيَماا   : َفَقاَل الُكَبَراُء الَكاِفُروَن ِمْن َقْوِم ُشَعْيٍب ، ِلَمْن َحْوَلُهْم ِمْن َقْوِمِهْم 
. . آَمَن ِبِه ، َوَكَفاْرُتْم َبَأْصاَناِمُكْم    َيُقوُل ، َوِفيَما َجاَءُكْم ِبِه ، َوَأْقَرْرُتْم ِبُنُبوَِّتِه ، َوآَمْنُتْم ِبَما
 .َوِبَما َكاَن َعَليِه آَباُؤُكْم ِمْن ِديٍن َوَعاَداٍت ، ُكْنُتْم َخاِسِريَن 

َوَلمَّا َجآَء َأْمُرَنا َنجَّْيَنا ُشَعْيبًا والذين آَمُنوْا َمَعُه ِبَرْحَماٍ  مِّنَّاا   : " َوَقاَل َتَعاَلى ِفي آَيٍ  ُأْخَرى  
َفاْهَتزَّْت ِبِهُم اأَلْرَض ِبِفْعِل َزْلَزَلٍ  " َأَخَذِت الذين َظَلُموْا الصَّْيَحُ  َفَأْصَبُحوْا ِفي ِدَياِرِهْم َجاِثِميَن َو

 .َشِديَدْة ، َفَأْصَبُحوا َهاِلِكيَن ِفي ِدَياِرِهْم اَل َحَراَ  ِبِهْم ، َوُهْم ُمِكبُّوَن َعَلى ُوُجوِهِهْم 
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هلُل َتَعاَلى الَعاِقَبَ  الِتي َصاَر ِإَلْيَها َقْوُم ُشَعيٍب ، َفَقْد َهَلَ  الِذيَن َكذَُّبوا ُشاَعْيبًا ، َفَلاْم   ُثمَّ َبيََّن ا 
وا َيْبَق ِمْنُهم َأَحدًا َوَكأنَُّهْم َلْم ُيِقيُموا ِفي ِدَياِرِهْم ، َوالِذيَن َكذَُّبوا ُشَعيبًا َكاُنوا ُهُم الِذيَن َخِسارُ 

 .اآلِخَرَة ، َأمَّا الِذيَن اتَُّبُعوُه َفَكاُنوا ُهُم الَفاِئُزوَن الُمْفِلِحيَن الدُّْنيا َو
ْم َوَبْعَد َأْن َنَزَل ِبِهْم َعَذاُب اهلِل َوَدَماُرُه َتَولَّى ُشَعْيٌب َعْنُهْم ، َواْنَصَرَف َعْن ِدَياِرِهْم ، َوَخاَطَبُه 

َلُكْم َيا َقْوِمي ، َوَبلَّْغُتُكْم َما َأْرَسَلِني ِبِه َربِّاي ِإَلايُكْم ، ِماْن     َلَقْد َنَصْحُت: ُمَقرِّعًا ، َفَقاَل َلُهْم 
 آَساَف  َدْعَوٍة إَلى ِعَباَدِة اهلِل ، َفَكَفْرُتْم َواْسَتْكَبْرُتْم ، َفَدمََّرُكُم اهلُل ، َوِلَذِلَ  َفِإنَِّني اَل ُيْمِكاُن َأنْ 

 .اِنيَِّ  اهلِل ، َوَكذَُّبوا َرُسوَلُه َوَأْحَزَن َعَلى َقْوٍم َجَحُدوا ِبوْحَد
 :م من انعدمت حسناته( 11)

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
َوَقاُلوا َلْن َتَمسََّنا النَّاُر ِإلَّا َأيَّاًما َمْعُدوَدًة ُقْل َأتََّخْذُتْم ِعْنَد اللَِّه َعْهًدا َفَلْن ُيْخِلاَف  } : قال تعالى  

َبَلى َمْن َكَسَب َسيَِّئً  َوَأَحاَطْت ِبِه َخِطيَئُتُه ( 80)َأْم َتُقوُلوَن َعَلى اللَِّه َما َلا َتْعَلُموَن  اللَُّه َعْهَدُه
 { [81-80/البقرة(  ]81)َفُأوَلِئَ  َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن 

ُه ، ُيَؤاِخذُهْم ُمَؤاَخَذَة اأَلِب الْبِنِه ، ِبْرْفٍق َوَحَنااٍن  ِإنَُّهم َأْبَناُء اهلِل َوَأِحبَّاُؤ: َكاَن الَيُهوُد َيُقوُلوَن 
ُجاوَن  ، َوِإنَُّهْم َلْن ُيَعذَُّبوا ِفي النَّاِر َيْوَم الِقَياَمِ  ِإالَّ َأيَّامًا َمْعُدوداٍت ، ُثمَّ َيْرضى اهلل َعاْنُهم َفَينْ 

 .َنوُبُهْم َعِظيَمً  ِمَن الَعَذاِب َوِمْن َناِر َجَهنََّم ، َمْهَما َكاَنْت َذ
َأَحَصْلُتْم َعَلى َعْهٍد َوَوْحٍي َوَخبٍر َصاِدٍق ِبذِلَ  ِماَن اهلِل؟ َفاِإْن   : َوَيُردُّ اهلُل َتَعاَلى َعَليِهْم َقاِئاًل 

َقْع ، َوَلْم َيْصُدْر ُكْنُتْم َحَصْلُتْم َعَلى َعْهٍد َفِإنَّ اهلَل ال ُيْخِلف َعْهَدُه َوَوْعَدٌه َأَبدًا ، َولِكنَّ ذِلَ  َلْم َي
 .ِمَن اهلِل َعْهٌد ِلْلَيُهوِد ، َوِإنَُّكْم ُمْفَتُروَن َتُقوُلوَن َعَلى اهلِل َشيئًا اَل ِعْلَم َلُكْم ِبِه 

َعاَلى َقْد َلْيَس اأَلْمُر َكَما َتَمنَّيُتم ، َواَل َكَما َتْشَتُهوَن ، َبِل اأَلْمُر َأنَّ اهلَل َت: َوَيُقوُل َتَعاَلى ِلْلَيُهود 
َلْيَسْت َلُه َقَضى ِبَأنَّ ُكلَّ َمْن َعِمَل َسيَِّئً  ، َوَأَتى َربَُّه َيْوَم الِقَياَمِ  َوَقْد َأْثَقَلْتُه َخَطاَياُه َوآَثاُمُه ، َو

النَّاِر ، َوَيْبَقى  َحَسَناٌت ، َواَل َأْعَماٌل َصاِلَحٌ  ، َوَلْم َيُتْب ِمْن َخَطاَياُه ِإَلى اهلِل ، َفَيُكوُن ِمْن َأْهِل
 .ِفيَها َخاِلدًا 

 .ِإنَّ السَّيَِّئَ  ُهَنا َتْعِني الشِّْرَ  ، أَلنَّ الُمْشِرَ  َخاِلٌد ِفي النَّاِر : َوَقاَل اْبًن َعبَّاٍس 
 : الخراصون( 13)

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ
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َيْسَأُلوَن َأيَّااَن َياْوُم   ( 11)ٍة َساُهوَن الَِّذيَن ُهْم ِفي َغْمَر( 10)ُقِتَل اْلَخرَّاُصوَن }: قال تعالى  
ُذوُقوا ِفْتَنَتُكْم َهَذا الَِّذي ُكْنُتْم ِباِه َتْساَتْعِجُلوَن   ( 13)َيْوَم ُهْم َعَلى النَّاِر ُيْفَتُنوَن ( 11)الدِّيِن 

 [11-10/الذاريات]{ ( 14)
 َقْواًل ال َيْسَتِنُدوَن ِفيِه إلى َدليٍل َوال ُحجٍَّ  ُلِعَن الُمْرَتاُبوَن الِذيَن َيُظنُّوَن َظّنًا ، َوَيُقوُلوَن 

الِذيَن ُهْم في َجْهٍل َعِميٍق ، َوَغْفَلٍ  َعِظيمٍ  عمَّا ُأمُروا باِه ، َوُهاْم َمْغُماوُروَن ِباأَلباِطياِل      
 .َواألَضاِليِل واألْوَهاِم ال ُيِفيُقوَن وال َيْسَتيقُظوَن 

َمَتى يُكوُن َيْوُم الِحَسااِب  : َشّكًا واْسِتْبَعادًا ، اَل َطَلبًا ِلْلِعلِم ، َوالمعِرفِ  الذيَن َيُقوُلوَن َتْكِذيبًا َو 
 هذا الِذي َتِعُدوَنَنا ِبه؟

 َوَيْوُم الَجَزاِء الِذي َيْسأُلوَن َعْنُه ُمَكذِِّبيَن ِبِه ، ُمْسَتْبِعِديَن ِلُوُقوِعِه ، ُهَو اليوُم الِذي ُيعذُِّب اهلُل
 .فَّاَر في َناِر َجَهنََّم ِفيِه الُك

ُذوُقوا هذا الَعَذاَب الِذي ُكْنُتْم َتْسَتْعِجُلوَن ِبُوُقوِعِه : َوَيُقوُل َلُهْم َخَزَنُ  جَهنََّم ُمَوبِّخيَن ُمَقرِّعيَن  
 .اْسِتَهزاًء ، َوَتُظنُّوَن أنَُّه َغْيُر َواِقٍع 

 : من يكتمون ما أنزل اهلل( 14)
 ــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ 

ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما َأنَزَل اللَُّه ِمَن اْلِكَتاِب َوَيْشَتُروَن ِبِه َثَمًنا َقِلياًل ُأوَلاِئَ  َماا  }:قال تعالى  
( 104)َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم  َيْأُكُلوَن ِفي ُبُطوِنِهْم ِإالَّ النَّاَر َواَل ُيَكلُِّمُهُم اللَُّه َيْوَم اْلِقَياَمِ  َواَل ُيَزكِّيِهْم

{  ( 101)ُأوَلاِئَ  الَِّذيَن اْشَتَرُوْا الضَّاَلَلَ  ِباْلُهَدى َواْلَعَذاَب ِباْلَمْغِفَرِة َفَمآ َأْصَبَرُهْم َعَلى النَّااِر  
 [101،104/البقرة ]
َعَلى ُرُسِلِه ، َأْو ُيَؤوُِّلوَنُه َأْو ُيَحرُِّفوَنُه َيُقوُل َتَعاَلى ِإنَّ الِذيَن ُيْخُفوَن َما َأْنَزَل اهلُل ِمْن َوْحِيِه   

،  َوَيَضُعوَنُه ِفي َغْيِر َمْوِضِعِه ، ِبَرْأِيِهْم َواْجِتَهاِدِهْم ، ِفي ُمَقاِبِل الثََّمِن الَحِقيِر ِمْن ُحَطاِم الدُّنيا
َوالاِذيَن  . . . َوَنْحاِو َذِلاَ    ( ِطَلاِ   األْجِر َعَلى الَفَتاَوى الَبا) َكالرَّْشَوِة َعَلى ذِلَ  ، َوالُجْعِل 

، َوَعْن ِرَساَلِتِه َوُنُبوَِّتِه ِلَئاَل ( َوُهُم الَيُهوُد )   َيْكُتُموَن َما َوَرَد ِفي ُكُتِبِهْم َعْن ِصَفاِت ُمَحمٍَّد 
، َواتََّبَعاُه النَّااُس ، َوِلاَئالَّ    َتْذَهَب َزَعاَماتِِِهْم ، َوِرَياَساُتُهْم ِإْن َصدَُّقوا ُمَحمَّدًا ، َوآَمُنوا ِباِه  

َيْخَسُروا َما َكاَن َيِصُل ِإليِهْم ِمْن َأمواٍل َوَهَداَيا ، َوُهَو َشيٌء َتاِفٌه َيِسيٌر ِإذا َما ُقوِرَن ِبَما َوَعَد 
َما َيْأُكُلوَنُه ِفي ُمَقاِباِل  َفهُؤالِء ِإنََّما َيْأُكُلوَن . . اهلُل ِبِه الُمْؤِمِنيَن الصَّاِدِقيَن ِمْن َجزيِل الثََّواِب 
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ِه َعَليِهْم ِكْتَماِن الَحقِّ َنارًا َتَتَأجَُّج ِفي ُبُطوِنِهْم َيوَم الِقَياَمِ  ، َواَل ُيَكلُِّمُهُم اهلُل َيْوَم الِقَياَمِ  لَغَضِب
 .ًا َأِليمًا ، َواَل ُيَزكِّيهم ، َوال َيْمَدُحُهْم َوال ُيْثِني َعَليِهْم ، َوُيَعذُِّبُهْم َعَذاب

ِإنَُّهْم اَل َيْأُكُلوَن ِمْن َثَمِنِه ِإالَّ َماا  : َما َيْأُكُلوَن ِفي ُبُطوِنِهْم ِإالَّ النَّاَر : َوِقيَل َأْيضًا في َتْفِسيِر )  
 ( .َيُكوُن َسَببًا ِلُدُخوِلِهْم َناَر َجَهنََّم 

ِب ، اْعَتاُضوا َعِن الُهَدى الِذي َيْقَتِضيِهْم َنْشاَر َماا   َوهُؤالِء اآلِثُموَن الِذيَن َأْنَذَرُهُم اهلُل ِبالَعَذا
َوَرَد ِفي ُكُتِبِهْم َعْن ِصَفِ  ُمَحمٍَّد ، َوِذْكِر َمْبَعِثِه ، َوُوُجوِب اتِّباِعِه َوَتْصِديِقِه ، ِبالضَّاَلِل َوُهاَو  

ِن الَمْغِفَرِة ، الِتي َوَعَد اهلُل ِبها الُمْؤِمنيَن َتْكِذيُبُه ، َوالُكْفُر ِبِه ، َوِكْتَماُن ِصَفاِتِه ، َواْعَتاُضوا َع
الَعاِمِليَن السَّاِعيَن ِفي الَخْيراِت ، ِبالَعَذاِب الِذي َسيِحلُّ ِبِهْم ِبَسَبِب ُكْفِرِهْم ، َوِكْتَماِن َماا َوَرَد  

ي َناِر َجَهنََّم َيَتَعجَُّب ِماْن َصاْبِرِهْم   َأْي ِإنَّ َمْن َيَراُهْم ِف) َفَما َأْصَبَرُهْم َعَلى النَّاِر . في ُكُتِبِهْم 
 ( َعَلى احِتَماِلها ، َمَع َما ُهْم ِفيِه ِمْن ِشدَِّة الَعَذاِب 

َأنَّ اْنِهَماَكُهْم ِفي الَعَمِل الِذي ُيوِصُلُهْم ِإلى النَّار ُهاَو َمَثااُر الَعَجاِب ،    : ) َأْو ِإنَّ الَمْعَنى ُهَو 
 ( .ِق الُموِصَلِ  ِإليها ، َوَعَدُم ُمَباالِتِهْم ِبَمآِل أَْْعَماِلِهْم ُهَو َمَثاُر الَعَجِب َفَسْيُرُهْم ِفي الطَِّري

ِ  َوِإنَّما اسَتَحقَّ هؤالِء الَعذاَب ِلُكْفِرِهْم ِبِكتَاِب اهلِل الِذي َأْنَزَلُه اهلُل ِبالَحقِّ َوالصِّْدِق ِلَجْمِع الَكلَما 
اَلِ  االْخِتاَلِف ، َفاْخَتَلُفوا ِفيِه اْخِتاَلفًا َكبيرًا َدَفَع ِإلياِه ُحابُّ الَجاَدِل ،    َعَلى اتَِّباِع الَحقِّ ، َوِإَز

 .َوُمَجاَنَبُ  الَحقِّ ، َواالْنِقياُد ِإَلى الَهَوى ، َفَحرَُّفوُه َوَأْفَسُدوُه َوَفسَُّروُه ِبغيِر َمَعاِنيِه 
 :المعتدون في القصاص ( 11)

  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَلى اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ َواْلَعْبُد ِباْلَعْباِد  }: قال تعالى 
ْحَسااٍن َذِلاَ    َواأُلنَثى ِباأُلنَثى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء َفاتَِّباٌع ِباْلَمْعُروِف َوَأَداء ِإَلْياِه ِبإِ 

 [108:  البقرة ]{ َتْخِفيٌف مِّن رَّبُِّكْم َوَرْحَمٌ  َفَمِن اْعَتَدى َبْعَد َذِلَ  َفَلُه َعَذاٌب َأِليٌم
َعَلْيِهُم الّعْدَل َوالُمَساَواِة ِفاي الِقَصااِص ،   ( َكَتَب ) َيُقوُل اهلُل َتَعاَلى ِلْلُمْؤِمِنيَن ِإنَُّه َقْد َفَرَض 

َوَقاْد  ) ْقَتُل ِبالُحرِّ ، ِإذا َكاَن الّقْتُل َعْمدًا ، َوالَعْبُد ُيْقَتُل ِبالَعْبِد ، َواأُلْنَثى ُتْقَتُل ِبااأُلْنَثى  َفالُحرُّ ُي
َعَلى َقْتِل الرَُّجِل ِبالَمْرَأِة ، َوالُحرِّ ِبالَعْبِد ِإْن َلْم َيُكِن الَقاِتُل   َجَرى الَعَمُل ِمْن َلُدِن َرُسوِل اهلِل 

، َوَأَمَرُهُم اهلُل ِبَأالَّ َيْعَتاُدوا َوال َيَتَجااَوُزوا ، َكَماا    ( يَِّد الَعْبِد ، َفِإذا َكاَن َسيَِّدُه ُعزَِّر ِبِشدٍَّة َس
 ِنياْعَتَدى الَيُهوُد ِمْن َقْبِلِهْم ، َوَغيَُّروا ُحْكَم اهلِل ، َفَكاَنْت َقِبيَلُ  َبِني ُقَرْيَظ  َضْعيفً  ، َوَقِبيَلَ  َب
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ِبِه َباْل   النَِّضيِر َقِويًَّ  ، َفَكاًنوا ِإَذا َقِتَل َأَحٌد ِمْن َبِني النَِّضيِر َأَحدًا َمْن َبِني ُقَرْيَظَ  َلْم َيُكْن ُيْقَتُل
ُيَفاَدى ِباِه   ُيَفاَدى ، َوِإَذا َقَتَل الُقَرِظيُّ َنِضيِرّيًا َكاَن ُيْقَتُل ِبِه ، َوِإَذا َفاَدْوُه َكاَن ُيَفاَدى ِبِمْثَلْي َما

 .النَِّضْيِريُّ 
َحتَّى  َوَكاَن َحيَّاِن ِمَن الَعَرِب َقْد اْقَتَتال ِفي الَجاِهليَِّ  ُقَبْيَل اإِلْسالِم ، َفَكاَن َبْيَنُهْم َقْتَلى َوِجَراَحاٌت

ْبِد ِمنُه الُحرَّ ِمْن ُخُصوِمِه ، َقَتُلوا الَعبيَد والنَِّساَء ، َفَكاَن َأَحُد الَحيَّيِن اَل َيْرَضى َحتَّى َيْقُتَل ِبالَع
َوَكاَن هُؤالِء اَل َيْقُتلوَن الرَُّجَل الِذي َيْقُتُل الَمْرَأَة َعْمدًا ، َولِكاْن َكااُنوا   . َوِبالَمْرَأِة ِمْنُه الرَّجَل 

ِبالنَّْفِس َوالَعْيُن ِبالَعْيِن ُماْبِطاًل  النَّْفُس : َيْقُتُلوَن الرَُّجَل ِبالرَُّجِل ، َوالَمْرَأَة ِبالَمْرَأِة ، َفَأْنَزَل اهلُل 
 ذِلاَ   ذِلَ  التََّعاُمَل ، َفِإذا َقِبَل َوِليُّ الدَِّم َأْن َيَأُخَذ الدَِّيَ  ، َوُيْعُفو َعِن الَقاِتِل ، َفَعليِه َأْن َيتَّباعَ 

َوَعَلى الَقاِتِل َأْن . َل ِمْن َأْمِرِه ُعْسرًا ِبالَمْعُروِف ، َوَأْن َيْطُلَب الدَِّيَ  ِبِرْفٍق ، َوَأْن اَل ُيْرِهَق الَقاِت
 .ُيَؤدَِّي الَمْطُلوَب ِمْنُه بِإحَساٍن ، َوَأْن ال َيْمُطَل َواَل َيْنُقَص ، َوال ُيسيء ِفي َكْيفيَِّ  اأَلَداِء 

لَعْمِد َتْخِفيفًا ِمْناُه ، َوَرْحَماً    َأنَُّه َشَرَع للناَِّس َأْخَذ الدَِّيِ  ِفي َحاَلِ  الَقْتِل ا: َوَيُقوُل اهلُل َتَعاَلى 
َوِإَذا َتَعدََّد َأْوِلياُء الدَِّم َوَعَفا . ِبالُمْسِلِميَن ، ِإْذ َكاَن َيَتَوجَُّب َعَلى اأُلَمِم السَّاِلَفِ  الَقْتُل َأِو الَعْفُو 

َوِقيَل ِإنَّ َبِناي  . ) الدَِّيِ  َأْيضًا َوَيُجوُز الَعْفُو ِفي . . َأَحُدُهْم َوَجَب اتَِّباُعُه ، َوَسَقَط الِقَصاُص 
ِإْسَراِئيَل َكاَن َمْفُروضًا َعَليِهُم الَقْتُل اَل َغْيَر ، َوَأْهَل اإِلْنِجيِل ُأِمُروا ِبالَعْفِو ، َوَلايَس َلُهاْم َأْن   

 ( .َيْأُخُذوا ُمَقاِبَل الَعْفِو ِدَيً  
ِبالَعَذاِب الشَِّديِد  -َبْعَد الَعْفِو َوالرَِّضا ِبالدَِّيِ   -ْتِل َعَلى الَقاِتِل َوُيَهدُِّد اهلُل َتَعاَلى َمْن َيْعَتِدي ِبالَق

 .ِمْن َربِِّه َيْوَم الِقَياَمِ  
 : المرتد عن دينه( 16)

  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
ِه َكِبيٌر َوَصدٌّ َعن َسِبيِل الّلاِه  َيْسَأُلوَنَ  َعِن الشَّْهِر اْلَحَراِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفي}: قال تعالى  

 َواَل َيَزاُلوَن َوُكْفٌر ِبِه َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوِإْخَراُج َأْهِلِه ِمْنُه َأْكَبُر ِعنَد الّلِه َواْلِفْتَنُ  َأْكَبُر ِمَن اْلَقْتِل
ن َيْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَيُمْت َوُهَو َكااِفٌر  ُيَقاِتُلوَنُكْم َحتََّى َيُردُّوُكْم َعن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتَطاُعوْا َوَم

:  البقرة ]{ َفُأْوَلِئَ  َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة َوُأْوَلِئَ  َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن
110] 
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َأَمَرَهاا ِباَأْمٍر ، َفَلِقَياِت السَّاِريَُّ  اْباَن      َعْبَد اهلِل ْبَن َجْحٍش َعَلى َسِريٍَّ  َو  َبَعَث الرَُّسوُل 
الَحْضَرِميِّ َفَقَتَلْتُه ، َوَلْم َيْعِرْف ِرَجاُل السَِّريَِّ  ِإْن َكاَن ذِلَ  الَيْوُم ِمْن َرَجٍب َأْو ِماْن ُجَمااَدى   

َوِفيَها . َراِم ، َفَأْنَزَل اهلُل هِذِه اآلَيَ  َقَتْلُتْم ِفي الشَّْهِر الَح: اآلِخَرِة ، َفَقاَل الُمْشِرُكوَن ِلْلُمْسِلِميَن 
ِإنَّ الِقَتاَل ِفي الشَّهِر الَحَراِم َأْمٌر َكِبيُر ِفي َنْفِسِه ، َوُجْرٌم َعِظايٌم ،  : َيُقوُل ُسْبَحاَنُه ِلْلُمْشِرِكيَن 

َبرُِّرُه ، َوِإنَّ َما َفَعَلُه الُمْشِرُكوَن ِماَن  َولِكنَُّه ِإذا ارُتِكَب إِلَزاَلِ  َما ُهَو َأْعَظُم ِمْنُه ، َكاَن َلُه َما ُي
ِد ، الُكْفِر ِباهلِل ، َوالصَّدِّ َعْن َسِبيِلِه ، َوُمَحاَوَلِ  فْتَنِ  الُمْسِلِميَن َعْن ِديِنِهْم ِبالتَّْعاِذيِب َوالتَّْهِديا  

َوَقْد َكااَن  .َن الِقَتاِل ِفي الشَّْهِر الَحَراِم ُكلُّ ذِلَ  َأْكَبُر ِعْنَد اهلِل ِم. َوِإخراِج الُمْسِلِميَن ِمْن َمكََّ  
ُر الُمْشِرُكوَن َيْفِتُنوَن الُمْسِلِميَن َعْن ِديِنِهْم ِبالتَّْعِذيِب َواإِلَخاَفِ  لَيُردُّوُهْم ِإلى الُكْفِر ، َوهذا َأْكَبا 

َوَعَلاى ُمَحاَوَلاِ  ِفْتَناِ  الُمْساِلِميَن      ِعْنَد اهلِل ِمَن الَقْتِل ، َوُهْم َما َزاُلوا ُمِقيِميَن َعَلى الُكْفِر ،
 ِلَيُردُّوُهْم َعْن ِديِنِهْم ِإِن اْسَتَطاُعوا ، َوَعَلى ُمَحاَوَلِ  َمْنِع اإِلْساَلِم ِمَن االْنِتَشاِر َوالَقَضاَء َعَلياهِ 

 ِمْن َيْضُعُف ِمَن الُمْسِلِميَن َأَماَم َوُيَهدُِّد اهلُل. ، ِإْن َأْمَكَنُهم ذِلَ  ، الْسِتْحَكاِم َعَداَوِتِهْم للُمْسِلِميَن 
ِلايِم  َهَجَماِتِهْم ، َوُمَحاَوالِتِهْم َوِإْغراَءاِتِهْم َفَيْرَتدُّ َعْن ِديِنِه ، ُثمَّ َيُموُت َوُهَو َكاِفٌر ، ِبالَعَذاِب اأَل

 . اأَلَبِديِّ ِفي َناِر َجَهنََّم ، َوِبُحُبوِط َعَمِلِه ِفي الدُّنيا َواآلِخَرِة
 : الذين يعبدون الطاغوت( 10)

 ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
الّلُه َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوْا ُيْخِرُجُهم مَِّن الظُُّلَماِت ِإَلى النُُّوِر َوالَِّذيَن َكَفُروْا َأْوِلَيآُؤُهُم }: قال تعالى  

( 110){ َماِت ُأْوَلِئَ  َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلاُدونَ الطَّاُغوُت ُيْخِرُجوَنُهم مَِّن النُّوِر ِإَلى الظُُّل
 سورة البقرة

 اهلُل َوليُّ الِذيَن آَمُنوا َواتََّبُعوا ِرْضَواَنُه ، َفُيْخِرُجُهْم ِمْن ُظُلَماِت الُكْفِر والشَّ ِّ َوالرَّيِب إلى ُنوِر
َأمَّاا  . َواَل ُسْلَطاَن أَلَحٍد َعَلى اْعِتَقاِدِه ِإالَّ اهلُل َتَعااَلى  َوالُمْؤِمُن اَل َوليَّ َلُه ، . الَحقِّ الَواِضِح 

 َعْن الِذيَن َكَفُروا َفَوِليُُّهُم الشَّْيَطاُن ، ُيَزيُِّن َلُهْم َما ُهْم ِفيِه ِمَن الضَّاَلَلِ  َوالَجَهاَلِ  ، َوُيْخِرَجُهْم
اِتِه ، َوُيؤدِّي ِبِهْم إلى َناِر َجَهنََّم ِلَيْبَقوا ِفيها َخاِلِديَن َأبَدًا ُطِريِق الَحقِّ َوُنوِرِه ، ِإلى الُكْفِر َوُظُلَم

 .َوالنُّوُر ُهَو الَحقُّ ، َوالَحقُّ َواِحٌد ، أمَّا الظُُّلَماُت َوِهَي الُكْفُر َفِهَي أْجَناٌس . 
َما ُأْنِزَل ِإَلْيَ  َوَما ُأْناِزَل ِماْن َقْبِلاَ     َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن َيْزُعُموَن َأنَُّهْم َآَمُنوا ِب} :وقال تعالى 

ُيِريُدوَن َأْن َيَتَحاَكُموا ِإَلى الطَّاُغوِت َوَقْد ُأِمُروا َأْن َيْكُفُروا ِبِه َوُيِرياُد الشَّاْيَطاُن َأْن ُيِضالَُّهْم    
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ُه َوِإَلاى الرَُّساوِل َرَأْياَت اْلُمَنااِفِقيَن     َوِإَذا ِقيَل َلُهْم َتَعاَلْوا ِإَلى َما َأْنَزَل اللَّ( 60)َضَلاًلا َبِعيًدا 
َفَكْيَف ِإَذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌ  ِبَما َقدََّمْت َأْيِديِهْم ُثمَّ َجاُءوَ  َيْحِلُفاوَن  ( 61)َيُصدُّوَن َعْنَ  ُصُدوًدا 

ْعَلُم اللَُّه َما ِفي ُقُلوِبِهْم َفَأْعِرْض َعاْنُهْم  ُأوَلِئَ  الَِّذيَن َي( 61)ِباللَِّه ِإْن َأَرْدَنا ِإلَّا ِإْحَساًنا َوَتْوِفيًقا 
 [64-60/النساء]{(63)َوِعْظُهْم َوُقْل َلُهْم ِفي َأْنُفِسِهْم َقْوًلا َبِليًغا 

َتَحااَكَم  ُيْنِكُر اهلُل َتَعاَلى َعَلى َمْن َيدِِّعي اإِليَماَن ِباهلِل ، َوُكُتِبِه َوُرُسِلِه ، َوُهَو َمْع َذِلَ  ُيِريُد أْن َي
 .ِفي َفْصلِ الُخُصوَماِت إلى َغْيِر ِكَتاِب اهلِل ، َوُسنَِّ  َنِبيِِّه 

َبْيِني : إنَّ َهِذِه اآلَيَ  َنَزَلْت ِفي َأْنَصاريٍّ َوَيُهوِديٍّ اْخَتَلَفا ِفي َشْيٍء ، َفَقاَل الَيُهوِديُّ : َوِقيَل )  
( . َوُهَو ِمْن ُكَبَراِء الَيُهوِد ) َبْيِني َوَبْيَنَ  َكْعُب ْبُن اأَلْشَرِف  :َوَقاَل اأَلْنَصاِريُّ . َوَبْيَنَ  ُمَحمٌَّد 

َوُهاَو  ) َوَيُذمُّ اهلُل َتَعاَلى الِذيَن َيْعِدُلوَن َعْن َشْرِع اهلِل َوُسنََّ  َنِبيِِّه ، إَلى َما ِسَواُهَما ِمَن الِباِطِل 
وا ِبَأْن َيْكُفُروا ِبِه ، َوِبُحْكِم الَجاِهِليَّاِ  ، وَََلِكانَّ الشَّاْيَطاَن    ، َوَقْد ُأِمُر( الُمَراٌد ُهَنا ِبالطَّاُغوِت 

 .َيْدُعوُهْم الى اتَِّباِعِه ِلُيِضلَُّهْم َعْن ِديِنِهْم َوَشْرِعِهْم َوُهَدى َربِِّهْم ، َوُيْبِعَدُهْم َعْنَها 
إلى َرُساوِل   -مَّ ُيِريُدوَن التََّحاُكَم إلى الطَّاُغوِت الِذيَن َيدَُّعوَن اإِليَماَن ، ُث -َوِإَذا ُدِعَي َهُؤالِء 

اهلِل ِللتََّحاُكِم َلَدْيِه ، ِوْفقًا ِلَما َشَرَع اهلُل ، اْسَتْكَبُروا َوَأْعَرُضوا َوَرِغُبوا َعْن ُحْكاِم َرُساوِل اهلِل   
 .َإْعَراضًا ُمَتَعمَّدًا ِمْنُهْم 

ُهُم الَمَقاِديُر إَليَ  ِفي َمَصاِئَب َتِحلُّ ِبِهْم ِبَسَبِب ُذُنوِبِهْم ، َواْحَتاُجوا َفَكْيَف َيُكوُن َحاُلُهْم إَذا َساَقْت
َغْيِرَ   ِإَلْيَ  ِفي َذِلَ  ، ُثمَّ َجاُؤوَ  َيْعَتِذُروَن ِإَلْيَ  ، َوَيْحِلُفوَن ِباهلِل َأنَُّهْم َما َأَراُدوا ِبَذَهاِبِهْم إلى

، اَل اْعِتَقاادًا ِماْنُهْم   ( إْحَسانًا َوَتْوِفيقًا ) اِئَ  ، إال الُمَداَراَة َوالُمَصاَنَعَ  ، َوِبَتَحاُكِمِهْم إَلى َأْعَد
 .ِبِصحَِّ  ِتْلَ  الُحُكوَمِ  

َوَهَذا الضَّْرُب ِمَن النَّاِس ُهُم الُمَناِفقٌُوَن ، َواهلُل َوْحَدُه َيْعَلُم َمْبَلَغ َما ِفي ُقُلوِبِهْم ِماَن الُكْفاِر    
ُثمَّ َيْدُعو اهلُل َنِبيَّاُه  . ْقِد َوالَكْيِد ، َوَسَيْجِزيِهْم َعَلى َذِلَ  ، َفإنَُّه اَل َتْخَفى َعَليِه ِمْنُهْم َخاِفيٌ  َوالِح
   إلى ُمَعاَمَلِتِهْم : 
َذا النَّاوُع ِماَن   ِباإِلْعَراِض َعْنُهْم َوَعَدِم اإِلْقَباِل َعَلْيِهْم ِبالَبَشاَشِ  َوالتَّْكاِريِم ، َوَها  : َأْواًل  -

 .الُمَعاُمَلِ  ُيِثيُر ِفي ُنُفوِسِهُم الَهَواِجَس َوالشُُّكوَ  َوالظُُّنوَن 
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ُيْلَقى  ُثمَّ ِبالنُّْصِح َوالتَّْذِكيِر ِبالَخْيِر ، َعَلى َوْجٍه َتِرقُّ َلُه ُقُلوُبُهْم ، َوَيْبَعُثُهْم َعَلى التَّأمُِّل ِفيَما -
ُثمَّ ِبالَقْوِل الَبِليِغ ، الِذي ُياَؤثُِّر ِفاي ُنُفوِساِهْم ، َكالتََّوعُّاِد ِبالّقْتاِل ،       -.ِت ِإَلْيِهْم ِمَن الِعَظا

 .َواالْسِتْئَصاِل إْن َظَهَر ِمْنُهْم ِنَفاٌق ، َوأْن ُيْخِبَرُهْم أنَّ اهلَل َعاِلٌم ِبَما ِفي ُنُفوِسِهْم 
 : أكل  الربا( 18)

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ
الَِّذيَن َيْأُكُلوَن الرَِّبا اَل َيُقوُموَن ِإالَّ َكَما َيُقوُم الَِّذي َيَتَخبَُّطُه الشَّْيَطاُن ِمَن اْلَماسِّ  }: قال تعالى 

ن رَّبِِّه ْوِعَظٌ  مَِّذِلَ  ِبَأنَُّهْم َقاُلوْا ِإنََّما اْلَبْيُع ِمْثُل الرَِّبا َوَأَحلَّ اللَُّه اْلَبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا َفَمن َجاَءُه َم
َفانَتَهَى َفَلُه َما َسَلَف َوَأْمُرُه ِإَلى اللَِّه َوَمْن َعاَد َفُأْوَلاِئَ  َأْصَحاُب النَّاِر ُهاْم ِفيَهاا َخاِلاُدوَن    

ساورة  {  ( 106)َيْمَحُق اللَُّه اْلرَِّبا َوُيْرِبي الصََّدَقاِت َواللَُّه اَل ُيِحبُّ ُكلَّ َكفَّااٍر َأِثايٍم   ( 101)
 البقرة

َبْعَد أْن َذَكر اهلُل َتَعاَلى اإِلنَفاَق ِفي َسبيِل اهلِل ، َوالتََّصدَُّق َعَلى ِعَباِدِه ، َوإْخراَج الزََّكاِة ، َشَرَع 
ِفي َعْرِض َحاِل أِكِلي الرِّبا ، َوأْمواِل النَّاِس ِبالَباِطِل ، َوَأْنَواِع الشُُّبَهاِت ، َفأْخَبَر َعْن َحااِلِهْم  

إنَُّهم اَل َيُقوُموَن ِمْن ُقُبوِرِهْم : وِجِهْم ِمْن ُقُبوِرِهْم ، َيْوَم الَبْعِث َوالنُُّشوِر ، َفَقاَل َعْنُهم َيْوَم ُخُر
إاّل ِقيامًا ُمْنَكرًا ، َكَما َيُقوُم الَمْصُروُع َحاَل َصَرِعِه َوأْكُلُهُم الرَِّبا َهذا قاِئٌم َعلى اْسِتحاَلِلِهْم َلاُه  

َكَما َيُجوُز أْن َيبيَع اإِلْنَساُن ِسلَعَتُه الِتي َثَمُنَها َعَشاَرُة َدراِهاَم   : الَبْيِع ، َفَيُقوُلوَن ، َوَجْعِلِه َك
ْيِن َعَلى أْن َيُردََّها َعَليِه ِعْشِريَن ِدْرَهمًا َبْعَد َسَنٍ  ، َفالسََّبُب ِفي َرأِيِهْم َواِحٌد ِفي ُكلٍّ ِمَن الزَِّياَدَت

 .، َوُهَو األَجُل 
َهِذِه ِهَي ُحجَُّ  آِكِلي الرِّبا َوُهْم َواِهُموَن ِفيَما َقاُلوُه ، َوِقَياُسُهْم َفاِسٌد ، ألنَّ الَبْياَع ِفياِه َماا    

 .َيْقَتِضي ِحلَُّه أَلنَُّه ُيالَحُظ ِفيِه اْنِتفاُع الُمْشَتِري ِبالشَّْيِء اْنِتَفاعًا َحِقيقّيًا 
َفَماا ُيؤَخاُذ ِماَن    . راِهم َواْلِمْثِليَّاِت َوأْخُذها ُمَضاَعَفً  ِفي َوْقٍت آَخَر أمَّا الرِّبا َفُهَو إْعَطاُء الدَّ

َفَمْن َبَلَغُه َنْهُي اهلِل َعِن الرِّبا ، . الَمِديِن ِزَياَدًة في َرأِس الَماِل اَل ُمَقاِبَل َلُه ِمْن َعْيٍن َواَل َعَمل 
ا أَكَلُه ِمَن الرِّبا َقْبَل التَّْحِريم ، َوَما َسَبَق َلُه أْن أَخَذُه َأيَّااَم  َفاْنَتهى َعِن الرِّبا َفَلُه َما َسَلَف ِممَّ
َوَمْن َعاَد إلى الرِّبا ، َبْعَد أْن َبَلَغُه النَّْهاُي َعْناُه ، َفَقاِد    . الَجاِهِليَِّ  ، َوأْمُره َمْرُدوٌد إلى اهلِل 

 .َناِر َجَهنََّم  اْسَتْوَجَب الُعُقوَبَ  ِمَن اهلِل ، َوالُخُلوَد في
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َوَكاَنِت الَعَرُب َتْعَتِقُد أنَّ الَشْيَطاَن َيْخاِبُط اإِلْنَسااَن   . أي الَمْصُروُع  -الِذي َيَتَخبَُّطُه الشَّْيَطاُن 
 .َفَيْصَرُعُه 

 : َمَراِحُل َتْحِريِم الرِّبا ِفي الُقْرآِن 
 : رَّ َتْحِريُم الرِّبا ِفي أْرَبِع َمَراِحَل ُمَتَدرَِّجٍ  َكَما َمرَّ َتْحِريُم الَخْمِر ِفي َمَراِحَل ، َكَذِلَ  َم

َوَمآ آَتْيُتْم مِّن رِّبًا لَِّيْرُباَو ِفاي   } َقاَل اهلل َتَعاَلى ِفي اآليِ  الَمكِّيَِّ   -ِفي الَمْرَحَلِ  األولى  -1
ِفي َهِذِه اآليِ  إنَّ الرِّبا اَل َثَواَب ِفيِه أْي إنَّ اهلَل َتَعاَلى َيُقوُل { َأْمَواِل الناس َفاَل َيْرُبو ِعنَد اهلل 

 .ِعْنَد اهلِل 
أْلقَى اهلُل َتَعاَلى َعَلى الُمْسِلِميَن َدْرسًا َوِعْبَرًة ِمْن ِسيَرِة الَيُهاوِد   -َوِفي الَمْرَحَلِ  الثَّاِنَيِ   -1

 .ُم اهلُل ِبَمْعِصَيِتِهْم الِذيَن َحرََّم اهلُل َعَليِهْم أْكَل الرَِّبا َفأَكُلوُه ، َفَعاَقَبُه
َفِبُظْلٍم مَِّن الذين َهاُدوْا َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم َطيَِّباٍت ُأِحلَّْت َلُهْم َوِبَصدِِّهْم } َفَقْد َجاَء ِفي ُسوَرِة النَِّساِء 

َوَأْكِلِهْم َأْمَواَل النااس   َوَأْخِذِهُم الربا َوَقْد ُنُهوْا َعْنُه} َكَما َجاَء َبْعَدَها { . َعن َسِبيِل اهلل َكِثيرًا 
َوَهِذِه الِعْبَرُة اَل َيُكوُن َلَها أَثٌر إالَّ إَذا َكاَن ِماْن  { . بالباطل َوَأْعَتْدَنا ِلْلَكاِفِريَن ِمْنُهْم َعَذابًا َأِليمًا 
ِع َنْهٌي َصاِريٌح َعاِن   َوَلْم َيُكْن ِفي َهذا الَمْوِض. َوَراِئَها َنْوٌع ِمْن َتْحِريِم الرِّبا َعَلى الُمْسِلميَن 

 .الرِّبا ، َولِكنَُّه ُأْلِمَح إَليِه 
َوَلْم َيِجيِء النَّْهُي الصَِّريُح إالَّ ِفي الَمْرَحَلِ  الثَّاِلَثِ  ، َوَلْم َيُكْن إالَّ َنْهياًا   -الَمْرَحَلُ  الثَّاِلَثُ   -3

 .يَر أْضَعافًا ُمَضاَعَفً  جْزِئيًا َعِن الرِّبا الَفاِحِش الِذي َيَتَزاَيُد َحتَّى َيِص
َوِفاي   -الَمْرَحَلاُ  الَراِبَعاُ     -{ . َيآ َأيَُّها الذين آَمُنوْا اَل َتْأُكُلوْا الربا َأْضَعافًا مَُّضااَعَفً   } 

ا َيِزياُد َعَلاى   الَمْرَحَلِ  الَراِبَعِ  َواألِخيَرِة ُخِتَم التَّْشِريُع الُقْرآِنيُّ ُكلُُّه ِبالنَِّهي الَحاِسِم َعْن ُكِل َم
 .َرأِس َماِل الدَّْيِن 

ياأيها الذين آَمُنوْا اتقوا اهلل َوَذُروْا َما َبِقَي ِمَن الربا ِإن ُكْنُتْم مُّْؤِمِنيَن ، َفِإن لَّاْم َتْفَعُلاوْا   }  
{ . ْظِلُماوَن َواَل ُتْظَلُماوَن   َفْأَذُنوْا ِبَحْرٍب مَِّن اهلل َوَرُسوِلِه َوِإْن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُؤوُس َأْمَواِلُكْم اَل َت

الُغُلوُل َفَمْن َغلًّ َشْيئًا َأَتى ِبِه َيْوَم الِقَياَمِ  : إيَّاَ  َوالذُّنوَب الِتي اَل ُتْغَفُر : " َوَجاَء ِفي الَحِديِث 
 " .والرِّبا ، َفَمْن أَكَل الرِّبا ُبِعَث َيْوَم الِقَياَمِ  ُمْجُنونًا ُيَتَخبَُّط 

َعاَلى اَل ُيِحبُّ الِذيَن ُيِصرُّوَن َعَلى ارِتَكاِب الُمَحرََّماِت َوَعَلى َتْحِليِلها ، َواَل ُيِحبُّ الِذيَن اَل َواهلُل َت
 .ُيْنِفُقوَن أْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِلِه 
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َماِلِه ، َوُيْهِلُ  الَماَل الِذي  ُيْخِبُر اهلُل َتَعاَلى ِعَباَدُه أنَُّه َيْمَحُق الرِّبا ، َوُيْذِهُب ِمْن َيِد آِكِلِه َبَرَكَ  
َل َدَخَل ِفيِه الرِّبا ، َفاَل َيْنَتِفُع ِبِه أَحٌد ِمْن َبْعِدِه ، َوَأنَُّه ُيَضاِعُف َثَواَب الصََّدَقاِت ، َوَيِزيُد الَماا 

لَكُفوَر الُمَتَماِدي ِفي ُكْفاِر  َواهلُل ال ُيِحبُّ ا. الذي ُأْخِرَجْت ِمْنُه ، َوُيَعاِقُب آِكَل الرِّبا َيْوَم الِقَياَمِ  
 َما َأْنَعَم اهلُل ِبِه َعَليِه ِمْن َماٍل ، ألنَُّه ال ُيْنِفُق ِمْنُه ِفي َسبيِلِه ، َواَل ُيِحبُّ الِذيَن ُيِصرُّوَن َعَلاى 

 .َتْحليِل الُمَحرََّماِت ، َواَل الِذيَن َيْسَتِمرُّوَن َعَلى اْرِتَكاِبها 
 : المفترون على اهلل( 10)

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
َفَوْيٌل لِّلَِّذيَن َيْكُتُبوَن اْلِكَتاَب ِبَأْيِديِهْم ُثمَّ َيُقوُلوَن َهاَذا ِمْن ِعنِد اللَِّه ِلَيْشَتُروْا ِباِه  } :قال تعالى 

َوَقاُلوْا َلن َتَمسََّنا النَّاُر ِإالَّ ( 00)َيْكِسُبوَن َثَمنًا َقِلياًل َفَوْيٌل لَُّهم مِّمَّا َكَتَبْت َأْيِديِهْم َوَوْيٌل لَُّهْم مِّمَّا 
َماا اَل   َأيَّامًا مَّْعُدوَدًة ُقْل َأتََّخْذُتْم ِعنَد اللَِّه َعْهًدا َفَلن ُيْخِلَف اللَُّه َعْهَدُه َأْم َتُقوُلوَن َعَلاى اللَّاهِ  

ِطياَئُتُه َفُأْوَلاِئَ  َأْصَحاُب النَّاِر ُهاْم ِفيَهاا   َبَلى َمن َكَسَب َسيَِّئً  َوَأَحاَطْت ِبِه َخ( 80)َتْعَلُموَن 
 [81:00/البقرة  ]{ ( 81)َخاِلُدوَن 

َوهَؤاَلِء ِصْنٌف ِمَن الَيُهوِد ُهُم الُعَلَماُء ، َوالدَُّعأُة ِإلى الضَّاَلَلِ  ِبالَكِذِب َوالُبْهَتااِن والازُّوِر ،   
َأْمواِل النَّاِس ِبالَباِطِل ، َوُهْم َأْحَباُر الَيُهوِد الاِذيَن َكَتُباوا    َوَقْوِل َغْيِر الَحقِّ َعَلى اهلِل ، َوَأْكِل

ْنَزَلُ  ِماْن  ِبَأْيِديِهْم ِكَتابًا ُمَحرَّفًا َوُمَلْفقًا ِمْن ِعْنِدِهْم ، ِيِبيُعوَنُه ِلَعوامِِّهْم َزاِعِميَن َأنَُّه التَّوَراُة الُم
: َويُُحَََذُِّر اهلُل هَؤالِء الُمْفَتِريَن َعَلى اهلِل ، َوَيُقوُل َلُهْم . ًا َقِلياًل ِمْنُهْم ِعْنِد اهلِل ، ِلَيْأُخُذوا ِبِه َثَمن

َوَقاِد  . ِممَّا َأَكُلوا ِمْن هذا الَكْسِب الَحَراِم  -َأِي الَهاَلُ  َوالدََّماُر َلُهْم َوِشدَُّة الشَّرِّ  -الَوْيُل َلُهْم 
 : هذا َثالَث ِجَناَياٍت  اْرَتَكَب هُؤالِء ِبَعَمِلِهْم

 .ِكْتَماُن َما ِفي ِكَتاِبِهْم ِمْن ِصَفِ  النَِّبيِّ َوَتْغِييِرَها  -ُأواَلَها 
 .االْفِتراُء َعَلى اهلِل َوِنْسَبُ  َشيٍء ِإَليِه َلْم َيُقْلُه  -َوَثاِنَيُتها 
 .يِف َواإِلْفِ  الَكْسُب الَحَراُم َثَمنًا ِلهذا الَكِذِب َوالتَّْحِر -َوَثاِلُثَها 

ِإنَُّهم َأْبَناُء اهلِل َوَأِحبَّاُؤُه ، ُيَؤاِخذُهْم ُمَؤاَخَذَة اأَلِب الْبِنِه ، ِبْرْفٍق َوَحَنااٍن  : َكاَن الَيُهوُد َيُقوُلوَن 
ى اهلل َعاْنُهم َفَيْنُجاوَن   ، َوِإنَُّهْم َلْن ُيَعذَُّبوا ِفي النَّاِر َيْوَم الِقَياَمِ  ِإالَّ َأيَّامًا َمْعُدوداٍت ، ُثمَّ َيْرض

 .ِمَن الَعَذاِب َوِمْن َناِر َجَهنََّم ، َمْهَما َكاَنْت َذَنوُبُهْم َعِظيَمً  
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َأَحَصْلُتْم َعَلى َعْهٍد َوَوْحٍي َوَخبٍر َصاِدٍق ِبذِلَ  ِماَن اهلِل؟ َفاِإْن   : َوَيُردُّ اهلُل َتَعاَلى َعَليِهْم َقاِئاًل 
َعْهٍد َفِإنَّ اهلَل ال ُيْخِلف َعْهَدُه َوَوْعَدٌه َأَبدًا ، َولِكنَّ ذِلَ  َلْم َيَقْع ، َوَلْم َيْصُدْر  ُكْنُتْم َحَصْلُتْم َعَلى

 .ِمَن اهلِل َعْهٌد ِلْلَيُهوِد ، َوِإنَُّكْم ُمْفَتُروَن َتُقوُلوَن َعَلى اهلِل َشيئًا اَل ِعْلَم َلُكْم ِبِه
اأَلْمُر َكَما َتَمنَّيُتم ، َواَل َكَما َتْشَتُهوَن ، َبِل اأَلْمُر َأنَّ اهلَل َتَعاَلى َقْد  َلْيَس: َوَيُقوُل َتَعاَلى ِلْلَيُهود  

َلْيَسْت َلُه َقَضى ِبَأنَّ ُكلَّ َمْن َعِمَل َسيَِّئً  ، َوَأَتى َربَُّه َيْوَم الِقَياَمِ  َوَقْد َأْثَقَلْتُه َخَطاَياُه َوآَثاُمُه ، َو
ْعَماٌل َصاِلَحٌ  ، َوَلْم َيُتْب ِمْن َخَطاَياُه ِإَلى اهلِل ، َفَيُكوُن ِمْن َأْهِل النَّاِر ، َوَيْبَقى َحَسَناٌت ، َواَل َأ

 ِفيَها َخاِلدًا
 : قتل  األنبياء والمرسلين( 30)

 ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
ِإنَّ اللََّه َفِقيٌر َوَنْحُن َأْغِنَياُء َسَنْكُتُب َما َقااُلوا  َلَقْد َسِمَع اللَُّه َقْوَل الَِّذيَن َقاُلوا  }:  قال تعالى  

َذِلَ  ِبَما َقدََّمْت َأْيِديُكْم َوَأنَّ اللََّه ( 181)َوَقْتَلُهُم اْلَأْنِبَياَء ِبَغْيِر َحقٍّ َوَنُقوُل ُذوُقوا َعَذاَب اْلَحِريِق 
ِإنَّ اللََّه َعِهَد ِإَلْيَنا َألَّا ُنْؤِمَن ِلَرُسوٍل َحتَّى َيْأِتَيَنا ِبُقْرَباٍن  الَِّذيَن َقاُلوا( 181)َلْيَس ِبَظلَّاٍم ِلْلَعِبيِد 

ُكْنُتْم َصاِدِقيَن َتْأُكُلُه النَّاُر ُقْل َقْد َجاَءُكْم ُرُسٌل ِمْن َقْبِلي ِباْلَبيَِّناِت َوِبالَِّذي ُقْلُتْم َفِلَم َقَتْلُتُموُهْم ِإْن 
{ ( 184)َفَقْد ُكذَِّب ُرُسٌل ِمْن َقْبِلَ  َجاُءوا ِباْلَبيَِّناِت َوالزُُّبِر َواْلِكَتاِب اْلُمِنيِر  َفِإْن َكذَُّبوَ ( 183)
  [ 184-181/آل عمران]

َيا ُمَحمَّاُد  : َقاَلْت الَيُهوُد { مَّن َذا الذي ُيْقِرُض اهلل َقْرضًا َحَسنًا } : َلمَّا َأْنَزَل اهلُل َتَعاَلى َقْوَلُه 
 َقَر َربَُّ  َفَيْسَأُل ِعَباَدُه الَقْرَض؟ َوُرِوَي أنَّ أَبا َبْكٍر َلِقَي َرُجاًل ِمَن الَيُهوِد َفَدَعاُه إلى اإِلْساَلِمأْفَت

َيا َأَبا َبْكٍر َما ِبَنا إَلى اهلِل ِمْن َحاَجٍ  ِمْن َفْقٍر ، َوِإنَُّه ِإَليَنا َلَفِقياٌر ، َماا   : ، َفَقاَل َلُه الَيُهوِديُّ 
ا َنَتضرَُّع إَليِه َكَما َيَتضرَُّع إليَنا ، َوإنا َعْنُه َأْغِنياُء ، َوَلْو َكاَن َعنَّا َغِنّيًا َما اْسَتْقَرَض ِمنَّا َكَما 

 .َفَأْنَزَل اهلُل َتَعاَلى َهِذِه اآلَيِ  . . َيْزُعُم َصاِحُبُكْم 
اُلوا ، َوَسَيْكُتُبُه َوُيَسجُِّلُه َعَلْيِهْم ، َوَسُيَحاِسُبُهْم َعَليِه َوَيَتَوعَُّد اهلُل َتَعاَلى الَيُهوَد ِبأنَُّه َسِمَع َما َق

يِهم ، َكَما َسُيَحاِسُبُهِم َعَلى ِرَضاُهْم ِبَما َقاَم ِبِه َأْسالُفُهْم ِمْن َقْتِلِهم اأَلْنِبَياَء ِبَغْيِر َحقٍّ ، َوَسَيْجِز
 .ُذوُقوا َعَذاَب الَحِريِق : َتَعاَلى َيْوَم الِقَياَمِ   َوَيُقوُل َلُهْم. اهلُل َعَليِه َشرَّ الَجَزاِء 
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ٍئ ، َوَهذا الَعَذاُب الُمْحِرُق الِذي َتُذوُقوَنُه ، ِإنََّما َوَقَع ِبُكْم ِبَسَبِب َما َقدََّمْتُه أْيِديُكْم ِمْن َعَمٍل َسيِّ
َوَقْد َأْنَزَل اهلُل ِبُكْم َهَذا الِعَقاَب ِباالَحقِّ ،  . َفِقيٌر  إنَّ اهلَل: َوُكْفٍر َوُظْلٍم ، َوَقْتٍل ِلأَلْنِبَياِء ، َوَقْوِل 
 .َوالَعْدِل ، َوُهَو اَل َيْظِلُم َأَحدًا ِمْن َخْلِقِه 

ِمْثاُل َكَعاِب ْباِن    ) الَيُهوَد إلى اإِلْساَلِم ، َردَّ َعليِه َبْعُض ُرَؤَساِئِهْم   َلمَّا َدَعا َرُسوُل اهلِل   
إنَّ اهلَل َعِهاَد ِإَلاْيِهْم ِفاي    : َقاِئِليَن ( ِلِ  ْبِن الصَّيِف ، َوَفْنَحاِس ْبِن َعاُزوَراَء األشَرِف ، َوَما

)  ُكُتِبِهْم أْن اَل ُيْؤِمُنوا ِلَرُسوٍل َحتَّى َيْأِتَي ِبُمْعِجَزٍة ، ِمْنَها أْن َيُكوَن إذا َقرََّب ُقْرَبانًا إلاى اهلِل ، 
 .ُقبَِّل ِمْنُه ، َتْنِزُل َناٌر ِمَن السََّماِء َفَتْحُرُق الُقْرَباَن َفُت( أْي َتَصدََّق ِبَصَدَقٍ  

َلَقْد َجاَءُكْم ُرُسٌل َقبِْْلاي  : َوَيُردُّ اهلُل َتَعاَلى َعَلْيِهْم ُمَكذِّبًا َمَقاَلَتُهْم ، َفَقاَل ِلَنِبيِِّه الَكِريِم ، ُقْل َلُهْم 
َفِلَمااَذا  ( َوُهَو الاِذي َقااُلوُه َوَطَلُباوُه    ) ْأُكُل الَقَراِبيَن الُمَتَقبََّلَ  ِبالُحَجِج َوالَبَراِهيِن ، َوِبَناٍر َت

 َقَتْلُتُموُهْم ، َوَكذَّْبُتُموُهْم إْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن؟
ٌة ِبَمْن َجاَء َقْبَلاَ   إْن َكذََّبَ  َهُؤالِء َفاَل َيِهَمنََّ  َذِلَ  ِمْنُهْم ، َفَلَ  أْسَو: َوُيَعزِّي اهلُل َرُسوَلُه َقاِئاًل 

ِمَن الُرُسِل ، الِذيَن َجاُؤوا الُمَكِذِبيَن ِمْن َأْقَواِمِهْم ِبالَبيَِّناِت َوالِحَجاِج َوالَباَراِهيِن الَقاِطَعاِ  ،    
ََوأَتاوا   ،( الِكَتاِب الُمِنياِر  ) َوالِكَتاِب الَواِضِح الَجِليِّ ( الزُُّبِر ) َوالُكُتِب الُمْنَزَلِ  ِمَن السََّماِء 
َفُقوِبُلوا ِمْنُهْم ِبالتَّْكِذيِب َوالُمَعاَنَدِة ، َوَقَتُلاوا َبْعَضاُهْم َكَزَكِرّياا    . . ِبالُقْرآِن الِذي َتْأُكُلُه النَّاُر 

َوال َوَيْحَيى ، َوَهَذا َدِليٌل َعَلى َأنَُّهْم َقوٌم ِغالُظ اأَلْكَباِد ، ُقَساُة الُقُلوِب ، اَل ُيِقيُماوَن الَحاقَّ ،   
 .ُيْذِعُنوَن َلُه 

 : الظالمون( 31)
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 

:  آل عماران ]{ َربََّنا ِإنََّ  َمن ُتْدِخِل النَّاَر َفَقْد َأْخَزْيَتُه َوَما ِللظَّاِلِميَن ِمْن َأنَصاارٍ }:قال تعالى 
101] 

َربََّنا ِإنََّ  َمْن ُتْدِخَلُه النَّاَر َفَقْد َأَهْنَتُه َوَأْذَلْلَتاُه ،   :ُثمَّ ُيَتاِبُعوَن ُدَعاَئُهْم َوَرَجاَءُهْم ِلَربِِّهْم قََاِئِليَن  
 ِمَن َوَأْظَهْرَت ِخْزَيُه أَلْهِل الَجْمِع َيْوَم الِقَياَمَ  ، َوالظَّاِلُموَن اَل َيِجُدوَن َيْوَم الِقَياَمِ  َمْن َيْنُصُرُهْم

 .اهلِل 
َغاِفًلا َعمَّا َيْعَمُل الظَّاِلُموَن ِإنََّما ُيَؤخُِّرُهْم ِلَيْوٍم َتْشاَخُص ِفياِه    َوَلا َتْحَسَبنَّ اللََّه}: قال تعالى و

َوَأْناِذِر  ( 43)ُمْهِطِعيَن ُمْقِنِعي ُرُءوِسِهْم َلا َيْرَتدُّ ِإَلْيِهْم َطْرُفُهْم َوَأْفِئَدُتُهْم َهَواٌء ( 41)اْلَأْبَصاُر 
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َفَيُقوُل الَِّذيَن َظَلُموا َربََّنا َأخِّْرَنا ِإَلى َأَجٍل َقِريٍب ُنِجْب َدْعَوَتَ  َوَنتَِّباِع  النَّاَس َيْوَم َيْأِتيِهُم اْلَعَذاُب 
َوَسَكْنُتْم ِفي َمَساِكِن الَِّذيَن َظَلُموا ( 44)الرُُّسَل َأَوَلْم َتُكوُنوا َأْقَسْمُتْم ِمْن َقْبُل َما َلُكْم ِمْن َزَواٍل 

َوَقْد َمَكُروا َمْكَرُهْم َوِعْنَد اللَّاِه  ( 41)ُكْم َكْيَف َفَعْلَنا ِبِهْم َوَضَرْبَنا َلُكُم اْلَأْمَثاَل َأْنُفَسُهْم َوَتَبيََّن َل
َفَلا َتْحَسَبنَّ اللََّه ُمْخِلَف َوْعِدِه ُرُسَلُه ِإنَّ اللََّه ( 46)َمْكُرُهْم َوِإْن َكاَن َمْكُرُهْم ِلَتُزوَل ِمْنُه اْلِجَباُل 

َيْوَم ُتَبدَُّل اْلَأْرُض َغْيَر اْلَأْرِض َوالسََّمَواُت َوَبَرُزوا ِللَِّه اْلَواِحِد اْلَقهَّااِر  ( 40)اْنِتَقاٍم  َعِزيٌز ُذو
َسَراِبيُلُهْم ِماْن َقِطاَراٍن َوَتْغَشاى    ( 40)َوَتَرى اْلُمْجِرِميَن َيْوَمِئٍذ ُمَقرَِّنيَن ِفي اْلَأْصَفاِد ( 48)

َهَذا َبَلاٌغ ( 11)ِلَيْجِزَي اللَُّه ُكلَّ َنْفٍس َما َكَسَبْت ِإنَّ اللََّه َسِريُع اْلِحَساِب ( 10)ُوُجوَهُهُم النَّاُر 
 ]{   ( 11)ِللنَّاِس َوِلُيْنَذُروا ِبِه َوِلَيْعَلُموا َأنََّماا ُهاَو ِإَلاٌه َواِحاٌد َوِلَياذَّكََّر ُأوُلاو اْلَأْلَبااِب        

 [11:41/إبراهيم
اْلَحقُّ ِمْن َربُِّكْم َفَمْن َشاَء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفْلَيْكُفْر ِإنَّا َأْعَتْدَنا ِللظَّاِلِميَن َوُقِل }: وقال تعالى  

َناًرا َأَحاَط ِبِهْم ُسَراِدُقَها َوِإْن َيْسَتِغيُثوا ُيَغاُثوا ِبَماٍء َكاْلُمْهِل َيْشِوي اْلُوُجاوَه ِباْئَس الشَّاَراُب    
 [30، 10/الكهف]{ ( 10)َوَساَءْت ُمْرَتَفًقا 

َفاْلَيْوَم َلا َيْمِلُ  َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض نَّْفًعا َوَلا َضرًّا َوَنُقوُل ِللَِّذيَن َظَلُموا ُذوُقوا َعاَذاَب  }: قال تعالى  
 [41:  سبأ ]{ النَّاِر الَِّتي ُكنُتم ِبَها ُتَكذُِّبوَن

َفَلمَّاا  ( 11)َظاِلَمً  َوَأْنَشْأَنا َبْعَدَها َقْوًماا َآَخاِريَن   َوَكْم َقَصْمَنا ِمْن َقْرَيٍ  َكاَنْت } :قال تعالى 
َلا َتْرُكُضوا َواْرِجُعوا ِإَلى َما ُأْتِرْفُتْم ِفيِه َوَمَساِكِنُكْم ( 11)َأَحسُّوا َبْأَسَنا ِإَذا ُهْم ِمْنَها َيْرُكُضوَن 

َفَما َزاَلْت ِتْلَ  َدْعَواُهْم َحتَّى َجَعْلَناُهْم ( 14)ا َظاِلِميَن َقاُلوا َيا َوْيَلَنا ِإنَّا ُكنَّ( 13)َلَعلَُّكْم ُتْسَأُلوَن 
َلاْو َأَرْدَناا َأْن   ( 16)َوَما َخَلْقَنا السََّماَء َواْلَأْرَض َوَما َبْيَنُهَما َلاِعِبيَن ( 11)َحِصيًدا َخاِمِديَن 

َبْل َنْقِذُف ِباْلَحقِّ َعَلى اْلَباِطِل َفَيْدَمُغُه َفاِإَذا  ( 10)ِليَن َنتَِّخَذ َلْهًوا َلاتََّخْذَناُه ِمْن َلُدنَّا ِإْن ُكنَّا َفاِع
 [18-11/األنبياء]{ (18)ُهَو َزاِهٌق َوَلُكُم اْلَوْيُل ِممَّا َتِصُفوَن 

َ  ِإنِّي َأَخااُف  َكَمَثِل الشَّْيَطاِن ِإْذ َقاَل ِلْلِإْنَساِن اْكُفْر َفَلمَّا َكَفَر َقاَل ِإنِّي َبِريٌء ِمْن }:وقال تعالى 
 ]{ َفَكاَن َعاِقَبَتُهَما َأنَُّهَما ِفي النَّاِر َخاِلَدْيِن ِفيَها َوَذِلَ  َجَزاء الظَّاِلِميَن( 16)اللََّه َربَّ اْلَعاَلِميَن 

 [10،16/ الحشر
ِبالُخُروِج َمَعُهْم ِإْن ُأْخِرُجوا َوَمَثُل َهُؤاَلِء الُمَناِفِقيَن الِذيَن َوَعُدوا الَيُهوَد ِبالنُّْصَرِة ِإْن ُقوِتُلوا َو

ِمْن ِدَياِرِهْم ، َكَمَثِل الشَّْيَطاِن الِذي َغرَّ اإِلْنَساَن ، َوَوَعَدُه ِبالنَّْصِر ِعْناَد الَحاَجاِ  ِإَلياِه ، ِإَذا    
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، َتَبرََّأ الشَّاْيَطاُن ِمْناُه ،   َأَطاَعُه َوَكَفَر ِباهلِل ، َفَلمَّا اْحَتاَج اإِلْنَساُن ِإليِه ، َوَطَلَب ِمْنُه النُّْصَرَة 
ِإنِّي َأَخاُف اهلَل ِإْن َنْصْرُتَ  َأْن ُيْشِرَكِني َربُّ الَعاَلِميَن َمَعَ  : َوَخَذَلُه َوَتَرَكُه ِلَمْصيِرِه ، َوَقاَل َلُه 

 .ِفي الَعَذاِب 
اُه ِبالُكْفِر ِإَلى َناِر َجَهنََّم ، َجَزاُء ُكلِّ َمْن َفَكاَن َعاِقَبَ  اأَلْمِر ِبالُكْفِر َأْن َصاَر الشَّْيَطاُن َوَمْن َأْغَر

 .َظَلَم َنْفَسُه ِبالُكْفِر َوالُفُسوِق َوالِعْصَياِن 
َوَأمَّا ( 14)َوَأنَّا ِمنَّا اْلُمْسِلُموَن َوِمنَّا اْلَقاِسُطوَن َفَمْن َأْسَلَم َفُأوَلِئَ  َتَحرَّْوا َرَشًدا } وقال تعالى 
  [ 11، 14/الجن]{ ( 11)َكاُنوا ِلَجَهنََّم َحَطًبا اْلَقاِسُطوَن َف

َوَأنَّا ِمنَّا الُمْؤِمُنوَن ، الِذيَن َأَطاُعوا اهلَل َوَاْخَبُتوا ِإَلْيِه ، َوَعِمُلاوا َصااِلحًا َيْرَضااُه ، َوِمنَّاا     
َن ِبااهلِل َوَأَطاَعاُه ، َفَقاْد    الَجاِئُروَن َعِن النَّْهِج الَقِويِم ، الَخاِرُجوَن َعْن َطاَعِ  اهلِل ، َوَمْن آَم

 .اْجَتَهَد ِفي ُسُلوِ  الطَِّريِق الُموِصِل ِللسََّعاَدِة 
َفاَرِة  َوَأمَّا الَجاِئُروَن َعْن ُسَنِن اإِلْساَلِم َفِإنَُّهْم َسَيُكوُنوَن َحَطبًا ِلَجَهنََّم ، ُتوَقُد ِبِهْم َكَما ُتوَقُد ِبَك

 .اإِلْنِس 
سامع  مسامعا   من بعين البصيرة وأْمِعِن النظر فيها واجعل لها   تيديث اآلاحوتأمل في األ

 .  ، ودرر الفرائد غرر الفوائدمن  ا  بما فيهموِقعًا عسى اهلل أن ينفع  وفي قلب
 .الظلم ظلماٌت يوم القيام  : قال   أن النبي  ( حديث ابن عمر في الصحيحين)
اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات  :قال  نبي أن ال( في صحيح مسلم جابر بن عبد اهلل حديث )

يوم القيام  واتقوا الشح فإن الشح أهل  من كان قبلكم حملهم علاى أن سافكوا دمااءهم    
  . واستحلوا محارمهم

إني   ! يا عبادي   : قال اهلل تعالى  :قال   أن النبي  ( حديث أبي ذٍر في صحيح مسلم )
كلكم ضال إال مان    ! حرما فال تظالموا يا عبادي بينكم م حرمت الظلم على نفسي و جعلته

 ،  كلكم جائع إال من أطعمته فاستطعموني أطعمكم  ! يا عبادي  ،  هديته فاستهدوني أهدكم
إنكام تخطئاون     ! يا عبادي ، كلكم عار إال من كسوته فاستكسوني أكسكم   ! يا عبادي 

إنكم لان    ! يا عبادي ،  ي أغفر لكم بالليل و النهار و أنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفرون
لو أن أولكم و آخاركم    ! يا عبادي  ، تبلغوا ضري فتضروني و لن تبلغوا نفعي فتنفعوني

ياا   ،  و إنسكم و جنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذل  في ملكاي شايئا  
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رجل واحد منكم ما  لو أن أولكم و آخركم و إنسكم و جنكم كانوا على أفجر قلب  ! عبادي 
لو أن أولكم و آخركم و إنسكم و جنكم قاموا في   ! يا عبادي  ،  نقص ذل  من ملكي شيئا

صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذل  مما عندي إال كماا يانقص   
ن إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فما   ! يا عبادي  ،  المخيط إذا أدخل البحر

   . إال نفسه  وجد خيرا فليحمد اهلل و من وجد غير ذل  فال يلومنَّ
: قاالوا   ؟ المفلاس   نأتدرون م :قال   أن النبي  ( حديث أبي هريرة في صحيح مسلم)

إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيام    : فقال . المفلس فينا من ال درهم له وال متاع 
قد شتم هذا و قذف هذا و أكل مال هذا و سف  دم هاذا و  و و صيام و زكاة و يأتي بصالٍة

ى ماا  قَضه قبل أن ُيى هذا من حسناته و هذا من حسناته فإن فنيت حسناُتعِطضرب هذا فُي
   . رح في النار رحت عليه ثم ُطخذ من خطاياهم فُطعليه ُأ

بغيار   من أخذ من األرض شيئا: قال   أن النبي  (  حديث ابن عمر في صحيح البخاري)
   . حقه ُخِسَف به يوم القيام  إلى سبع أرضين 

يملي للظالم حتى إذا إن اهلل تعالى َل: قال   أن النبي  ( حديث أبي موسى في الصحيحين)
 .[101:هود]{ َوَكٰذِلَ  َأْخُذ َرّبَ  ِإَذا َأَخَذ ٱْلُقَرٰى َوِهَى َظٰاِلَمٌ }: ثم قرأ ، أخذه لم يفلته 

من كانت له مظلم  ألحد مان  :  قال أن النبي (  حديث أبي هريرة في صحيح البخاري) 
عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن ال يكون دينار وال درهم إن كان له عمل صالح 

 . ت أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليهأخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنا
 : المنافقون( 31)

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ
( 8)َوِمَن النَّاِس َمْن َيُقوُل َآَمنَّا ِباللَِّه َوِبااْلَيْوِم اْلاَآِخِر َوَماا ُهاْم ِبُماْؤِمِنيَن      }: وقال تعالى 

ِفي ُقُلوِبِهْم َماَرٌض  ( 0)ْنُفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَن ُيَخاِدُعوَن اللََّه َوالَِّذيَن َآَمُنوا َوَما َيْخَدُعوَن ِإلَّا َأ
َوِإَذا ِقيَل َلُهْم َلاا ُتْفِساُدوا ِفاي    ( 10)َفَزاَدُهُم اللَُّه َمَرًضا َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم ِبَما َكاُنوا َيْكِذُبوَن 

َوِإَذا ( 11)ْفِسُدوَن َوَلِكْن َلا َيْشُعُروَن َأَلا ِإنَُّهْم ُهُم اْلُم( 11)اْلَأْرِض َقاُلوا ِإنََّما َنْحُن ُمْصِلُحوَن 
َلِكْن َلاا  ِقيَل َلُهْم َآِمُنوا َكَما َآَمَن النَّاُس َقاُلوا َأُنْؤِمُن َكَما َآَمَن السَُّفَهاُء َأَلا ِإنَُّهْم ُهُم السَُّفَهاُء َو

َذا َخَلْوا ِإَلى َشَياِطيِنِهْم َقاُلوا ِإنَّا َمَعُكْم ِإنََّماا  َوِإَذا َلُقوا الَِّذيَن َآَمُنوا َقاُلوا َآَمنَّا َوِإ( 13)َيْعَلُموَن 
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ُأوَلِئَ  الَّاِذيَن  ( 11)اللَُّه َيْسَتْهِزُئ ِبِهْم َوَيُمدُُّهْم ِفي ُطْغَياِنِهْم َيْعَمُهوَن ( 14)َنْحُن ُمْسَتْهِزُئوَن 
 [16:8/البقرة ]{  ( 16)َوَما َكاُنوا ُمْهَتِديَن اْشَتَرُوا الضََّلاَلَ  ِباْلُهَدى َفَما َرِبَحْت ِتَجاَرُتُهْم 

الَِّذيَن َيتَِّخُذوَن اْلَكاِفِريَن َأْوِلَياَء ِمْن ( 138)َبشِِّر اْلُمَناِفِقيَن ِبَأنَّ َلُهْم َعَذاًبا َأِليًما }: قال تعالى و
َوَقْد َنزََّل َعَلْيُكْم ِفي اْلِكَتاِب ( 130)ِللَِّه َجِميًعا ُدوِن اْلُمْؤِمِنيَن َأَيْبَتُغوَن ِعْنَدُهُم اْلِعزََّة َفِإنَّ اْلِعزََّة 

يٍث َأْن ِإَذا َسِمْعُتْم َآَياِت اللَِّه ُيْكَفُر ِبَها َوُيْسَتْهَزُأ ِبَها َفَلا َتْقُعُدوا َمَعُهْم َحتَّى َيُخوُضوا ِفاي َحادِ  
الَّاِذيَن  ( 140)َناِفِقيَن َواْلَكاِفِريَن ِفي َجَهانََّم َجِميًعاا   َغْيِرِه ِإنَُّكْم ِإًذا ِمْثُلُهْم ِإنَّ اللََّه َجاِمُع اْلُم

يٌب َقاُلوا َيَتَربَُّصوَن ِبُكْم َفِإْن َكاَن َلُكْم َفْتٌح ِمَن اللَِّه َقاُلوا َأَلْم َنُكْن َمَعُكْم َوِإْن َكاَن ِلْلَكاِفِريَن َنِص
ُمْؤِمِنيَن َفاللَُّه َيْحُكُم َبْيَنُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِ  َوَلاْن َيْجَعاَل اللَّاُه    َأَلْم َنْسَتْحِوْذ َعَلْيُكْم َوَنْمَنْعُكْم ِمَن اْل
ِإنَّ اْلُمَناِفِقيَن ُيَخاِدُعوَن اللََّه َوُهَو َخاِدُعُهْم َوِإَذا َقاُموا ( 141)ِلْلَكاِفِريَن َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َسِبيًلا 
ُمَذْبَذِبيَن َبْيَن َذِلاَ   ( 141)وَن النَّاَس َوَلا َيْذُكُروَن اللََّه ِإلَّا َقِليًلا ِإَلى الصََّلاِة َقاُموا ُكَساَلى ُيَراُء

َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُناوا  ( 143)َلا ِإَلى َهُؤَلاِء َوَلا ِإَلى َهُؤَلاِء َوَمْن ُيْضِلِل اللَُّه َفَلْن َتِجَد َلُه َسِبيًلا 
ِلَياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنيَن َأُتِريُدوَن َأْن َتْجَعُلوا ِللَِّه َعَلْيُكْم ُساْلَطاًنا ُمِبيًناا   َلا َتتَِّخُذوا اْلَكاِفِريَن َأْو

ِإالَّ الَِّذيَن َتاُبوْا ( 141)ِإنَّ اْلُمَناِفِقيَن ِفي الدَّْرِ  اأَلْسَفِل ِمَن النَّاِر َوَلن َتِجَد َلُهْم َنِصيًرا ( 144)
ْا ِباللَِّه َوَأْخَلُصوْا ِديَنُهْم ِلّلِه َفُأْوَلاِئَ  َمَع اْلُمْؤِمِنيَن َوَسْوَف ُياْؤِت اللَّاُه   َوَأْصَلُحوْا َواْعَتَصُمو

 [146:138/النساء ]{  ( 146)اْلُمْؤِمِنيَن َأْجًرا َعِظيًما 
 : تولي الكفار والفجار دون المؤمنين( 33)

  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل َتتَِّخُذوْا اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى َأْوِلَياء َبْعُضُهْم َأْوِلَيااء َبْعاٍض   }:ل تعالى قا

 [11:  المائدة]{ َوَمن َيَتَولَُّهم مِّنُكْم َفِإنَُّه ِمْنُهْم ِإنَّ الّلَه اَل َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن
اَلى الُمْؤِمِنيَن َعْن ُمَوااَلِة الَيُهوِد َوالنََّصاَرى ، َواتَِّخاِذِهْم ُحَلفاَء َلُهْم َعَلى َأْهاِل  َيْنَهى اهلُل َتَع  

 اإِليَماِن ِباهلِل َوَرُسوِلِه ، َوَيُقوُل َلُهْم إنَّ َمْن َيتَِّخُذُهْم ُنَصَراَء َوُحَلَفاَء َوَأْوِلَيااَء ِماْن ُدوِن اهللِ  
َوإنَّ اهلَل َوَرُسوَلُه َبِريَئااِن  . ْنُهْم ِفي التََّحزُِّب َعلى اهلِل َوَرُسوِلِه َوالُمْؤِمِنيَن َوَرُسوِلِه ، َفُهَو ِم

َوالَيُهاوُد َوالنََّصااَرى   . َوَمْن َيَتولَّى َأْعَداُء اهلِل َفُهَو َظاِلٌم ، َواهلُل اَل َيْهِديِه إلى الَخْيِر . ِمْنُه 
 .َلْم َيُكْن ِلْلُمْؤِمِنيَن ِمْنُهْم َوِليٌّ َوال َنِصيٌر َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعٍض ، َو

 : قتل النفس بغير حق( 34)
 ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
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ِمَن  َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ اْبَنْي آَدَم ِباْلَحقِّ ِإْذ َقرََّبا ُقْرَباًنا َفُتُقبَِّل ِمن َأَحِدِهَما َوَلْم ُيَتَقبَّْل} :قال تعالى  
َلِئن َبَسطَت ِإَليَّ َيَدَ  ِلَتْقُتَلِني َما َأَناْا  ( 10)اآلَخِر َقاَل أَلْقُتَلنََّ  َقاَل ِإنََّما َيَتَقبَُّل اللَُّه ِمَن اْلُمتَِّقيَن 

ُبوَء ِبِإْثِمي َوِإْثِماَ   ِإنِّي ُأِريُد َأن َت( 18)ِبَباِسٍط َيِدَي ِإَلْيَ  أَلْقُتَلَ  ِإنِّي َأَخاُف اللََّه َربَّ اْلَعاَلِميَن 
َفَطوََّعْت َلُه َنْفُسُه َقْتاَل َأِخياِه َفَقَتَلاُه    ( 10)َفَتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر َوَذِلَ  َجَزاء الظَّاِلِميَن 

ي َساْوءَة  َفَبَعَث اللَُّه ُغَراًبا َيْبَحُث ِفي اأَلْرِض ِلُيِرَيُه َكْيَف ُيَواِر( 30)َفَأْصَبَح ِمَن اْلَخاِسِريَن 
َأِخيِه َقاَل َيا َوْيَلَتا َأَعَجْزُت َأْن َأُكوَن ِمْثَل َهاَذا اْلُغَراِب َفُأَواِرَي َسْوءَة َأِخاي َفَأْصاَبَح ِماَن    

 [31:10/المائدة ]{  ( 31)النَّاِدِميَن 
، َوَكْياَف  ( َقاِبيَل َوَهاِبيَل ) َم ُيِبيُِّن اهلُل َتَعاَلى َعاِقَبَ  الَبْغي َوالَحَسِد َوالظُّْلِم ، ِفي َخْبِر اْبَني آَد

َل َعدا أَحُدُهَما َعَلى اآلَخِر َفَقَتَلُه َبْغيًا َعَليِه ، َوَحَسدًا َلُه ، ِفيَما َوَهَبُه اهلُل ِمَن النِّْعَماِ  ، َوَتَقبَّا  
َراِن اهلِل َلاُه َخَطاَيااُه ،   الُقْرَباَن الِذي َأْخَلَص ِفيِه َصاِحُبُه هلِل َعزَّ َوَجلَّ َفَفاَز الَمْقُتاوُل ِبُغْفا  
 .َوِبالدُُّخوِل إَلى الَجنَِّ  ، َوَعاَد الَقاِتُل َوَقْد َخِسَر الدَّاَرْيِن الدُّْنيا َواآلِخَرَة 

َر أْقُصْص َعلى الُبَغاِة الَحَسَدِة ِمَن الَيُهوِد َوَأْمَثاِلِهْم َوأْشَباِهِهْم َخَب: َفَقاَل َتَعاَلى ِلَرُسوِلِه الَكِريِم 
َأْمٍر  اْبَنْي آَدَم الِذي َيْرِويِه النَّاُس َوَيَتَناَقُلوَنُه ، َلَقْد َقرََّب ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ُقْرَبانًا إلى اهلِل ، ِفي

( َقاِبيَل ) َخِر َوَلْم َيَتَقبَّْل ُقْرَباَن اآل( َوُهَو َهاِبيُل ) اْخَتَلَفا َعَلْيِه ، َفَتَقبََّل اهلُل ِمْن َأَحِدِهَما ُقْرَباَنُه 
َفَغِضاَب  . ، ِبَأْن َأْنَزَل اهلُل َنارًا ِمَن السََّماِء َفَأَكَلْت ُقْرَباَن َهاِبيَل ، َوَلْم َتَمسَّ النَّاُر ُقْرَباَن َقاِبيَل 

َوالصََّدَقاِت ِمَن الُمتَِّقيَن ، إنََّما َيَتَقبَُّل اهلُل الُقْرَباَن : َقاِبيُل ، َوَهدََّد َأَخاُه ِبالَقْتِل ، َفَقاَل َلُه َهاِبيُل 
 .الِذيَن َأْخَلُصوا الِعَباَدَة هلِل ، َواتََّقْوا الشِّْرَ  ، َوَخاُفوا ِعَقاَب اهلِل ، َواْجَتَنُبوا الَمَعاِصي 

ُأَقاِبَلاَ  َعَلاى    َوإِذا َأَرْدَت أْن َتْبِسَط إليَّ َيَدَ  َوَتُمدََّها ِبالشَّرِّ ، َوإَذا َنَوْيَت َقْتِلي ، َفإنِّي َلانْ  
َصِنيِعَ  الَفاِسِد ِبِمْثِلِه ، َفَأُكوُن أَنا َوَأْنَت َسَواًء ِفي الَخِطيَئِ  ، َوإنِّي َأَخاُف اهلَل ِمْن أْن َأْصاَنَع  

 .ِبَ  َما ُتِريُد َأْنَت أْن َتْصَنَعُه ِبي ، َوِلَذِلَ  َفإنِّي َأْصِبُر َوَأْحَتِسُب 
َقاَبَلَ  الَجِريَمِ  ِبِمْثِلَها ، َفإنَِّني إنََّما ُأْريُد أْن َتَتحمََّل ِإْثَم َقْتِلي ، َواإِلْثَم الِذي َوإنِّي إْذ َأْرُفُض ُم  

 َعَلْيَ  َقْبَل َذِلَ  ، َوْمَن َأْجِلِه َلْم َيَتَقبََّل اهلُل ُقْرَباَنَ  ، َفَتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب النَّااِر ، َوَهاَذا ُهاوَ   
 .َعدَُّه اهلُل ِلْلُمْعَتِديَن الظَّاِلِميَن الَجَزاُء الِذي َأ
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َوِقيَل إنَّ الَقاِتَل َيْحِماُل ِفاي   ) َوَلِكنَّ َقاِبيَل َلْم َيَخْف النَّاَر الِتي َخوَُّفه ِبَها َأْخُوُه ، َوَلْم َيْنَزِجْر 
َباِد ، أَلنَُّه ِبَقْتِلاِه َمَنَعاُه ِماْن أْن    اآلِخَرِة ِإْثَم َمْن َقَتَلُه َوَما َعَليِه ِمْن ُذُنوٍب َوآَثاٍم َوُحُقوٍق ِلْلِع

 ( .َيْرِجَع إلى اهلِل ِبالتَّْوَبِ  َواالْسِتْغَفاِر ، َوَوَفاِء َما َعَلْيِه ِمْن ُحُقوِق الِعَباِد إْن أَراَد َذِلَ  
أِخيِه الَمْوِعَظَ  َفَلْم َياتَِّعْظ ،   َفَحسََّنْت َلُه َنْفُسُه َقْتَل أِخيِه ، َوَشجََّعْتُه َعَليِه ، َبْعَد أْن َسِمَع ِمْن 

َوَلْم َيْزَدِجْر ، َفَقَتَلُه ، َفأْصَبَح الَقاِتُل ِمَن الَخاِسِريَن ِفي الدُّنيا ِبَفْقِدِه أَخاُه ، َوِفاي اآلِخاَرِة إْذ   
 .أْصَبَح ِمْن أْهِل النَّاِر 

 :قال   أن النبي ( الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه  حديث ابن مسعود) 
 . ال تقتل نفس ظلما، إال كان على ابن آدم األول كفل من دمها، ألنه أول من سن القتل

َكاُه  ُثمَّ َبيََّن اهلُل َتَعاَلى أنَّ اإِلْنَساَن َقْد َيْسَتِفيَد ِمْن َتَجاِرِب َغْيِرِه ، َفَلمَّا َماَت األُ  الَقِتيُل ، َتَر 
َيْعِرُف َكْيَف َيْدِفُنُه ، َفَبَعَث اهلُل ُغَراَبْيِن َفاْقَتَتاَل ، َفَقَتاَل أَحاُدُهما   الَقاِتُل ِفي الَعَراِء ، َوُهَو اَل 

َيا : َفَلمَّا َرآُه اْبُن آَدَم الَقاِتُل َقاَل . َصاِحَبُه ، َفَحَفَر َلُه ُحْفَرًة أْلَقاُه ِفيَها ، ُثمَّ َحَثا َعَليِه التَُّراَب 
 .ِمْثَل َهذا الُغَراِب َفأَواِرَي َسْوَءَة َأِخي؟ َفَنِدَم َعَلى َما َفَعل  َوْيَلَتا َأَعِجْزُت أْن أُكوَن

أنَُّه ِبَسَبِب ِقْتِل اْبِن آَدَم أَخاُه ، َشَرَع اهلُل ِلَبِني ِإْسَراِئيَل ، َوَقَضى َعَلْيِهْم ، َأنَّاُه  : ُيْخِبُر َتَعاَلى  
أْو ِإْفَساٍد ِفي اأَلْرِض ، َواْسَتَحلَّ َقْتَلَها ، ِباَل َساَبٍب َواَل  َمْن َقَتَل َنْفسًا ِبَغْيِر َنْفٍس ِمْن ِقَصاٍص 

َوَمْن َحرََّم َقْتَلَهاا ، َوَكااَن   . ِجَناَيٍ  ، َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميعًا ، أَلنَُّه اَل َفْرَق ِعْنَدُه َبْيَن َنْفٍس 
ا ِمْن َمْوٍت ، َفَكأنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميعاًا ، ألنَّ الَباِعاَث   َسببًا ِفي َحَياِة َنْفٍس َواِحَدٍة ، ِبِإْنَقاِذَه

ُهاْم  َعَلى االمِتَناِع َعِن الَقْتِل ُهَو اْعِتَقاُدُه ِبأنَّ َذِلَ  َشرٌّ َوأنَّ اهلَل َحرََّمُه ، َوِلَذِلَ  َفإنَّ النَّاَس ُكلَّ
نَّ الَباِعَث َعَلى إْنَقاِذ النَّْفَس ِمَن الَمْوِت الاِذي َكااَن   َيْسَلُموَن ِمْن َشرِِّه ، َوَيأَمُنوَن أَذاُه ، َوأل

ِعد َيَتَهدَُّدَها ُهَو الرَّْحَمُ  َوالشََّفَقُ  ، َوالُوُقوُف ِعْنَد ُحُدوِد الشََّراِئِع ، َفَذِلَ  َدِليٌل َعَلى أنَُّه ُمْساتَ 
َوَلَقاْد َجااَءْت َبِناي    . أنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميعاًا  إلْنَقاِذ ُكلِّ َنْفٍس إِن اْسَتَطاَع ، َوِلَذِلَ  َيُكوُن َك

َوَلِكنَّ الَكِثيريَن ِمْنُهْم َكاُنوا َمَع َذِلاَ   . ِإْسَراِئيَل ُرُسُلُهْم ِبالُحَجِج َوالَبَراِهيِن َوالدَّاَلِئَل الَواِضَحِ  
 .ُمْسِرِفيَن ِفي َفَساِدِهْم ِفي اأَلْرِض 

 ( .اهلَل َتَعاَلى ِلَبِني ِإْسَراِئيَل َعَلى اْرِتَكاِبِهم الَمَحاِرَم َبْعَد ِعْلِمِهْم ِبَأنََّها َمَحاِرم  َوَهَذا َتْوِبيٌخ ِمَن)
 : المشركون( 31)

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ
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لَّاِذيَن آَمُناوْا   َوِمَن النَّاِس َمن َيتَِّخُذ ِمن ُدوِن اللَِّه َأنَدادًا ُيِحبُّوَنُهْم َكُحبِّ اللَِّه َوا} :قال تعالى  
َه َشاِديُد  َأَشدُّ ُحبًّا لِّّلِه َوَلْو َيَرى الَِّذيَن َظَلُموْا ِإْذ َيَرْوَن اْلَعَذاَب َأنَّ اْلُقوََّة ِلّلِه َجِميعاًا َوَأنَّ اللَّا  

َب َوَتَقطََّعْت ِبِهاُم اأَلْساَباُب   ِإْذ َتَبرََّأ الَِّذيَن اتُِّبُعوْا ِمَن الَِّذيَن اتََّبُعوْا َوَرَأُوْا اْلَعَذا( 161)اْلَعَذاِب 
لَّاُه  َوَقاَل الَِّذيَن اتََّبُعوْا َلْو َأنَّ َلَنا َكرًَّة َفَنَتَبرََّأ ِمْنُهْم َكَما َتَبرَُّؤوْا ِمنَّا َكاَذِلَ  ُياِريِهُم ال  ( 166)

 [160:161/لبقرةا ]{ ( 160)َأْعَماَلُهْم َحَسَراٍت َعَلْيِهْم َوَما ُهم ِبَخاِرِجيَن ِمَن النَّاِر 
َواَل َتنِكُحوْا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى ُيْؤِمنَّ َوأَلَمٌ  مُّْؤِمَنٌ  َخْياٌر مِّان مُّْشاِرَكٍ  َوَلاْو     } وقال تعالى  

ْم َأْعَجَبْتُكْم َواَل ُتنِكُحوْا اْلُمِشِرِكيَن َحتَّى ُيْؤِمُنوْا َوَلَعْبٌد مُّْؤِمٌن َخْيٌر مِّن مُّْشاِرٍ  َوَلاْو َأْعَجاَبكُ   
اِس َلَعلَُّهاْم  ُأْوَلاِئَ  َيْدُعوَن ِإَلى النَّاِر َواللَُّه َيْدُعَو ِإَلى اْلَجنَِّ  َواْلَمْغِفَرِة ِبِإْذِنِه َوُيَبيُِّن آَياِتِه ِللنَّا 

 [111:البقرة  ]{  َيَتَذكَُّروَن
اْبُن َمْرَيَم َوَقاَل اْلَمِسايُح َياا َبِناي     َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن َقاُلوْا ِإنَّ اللََّه ُهَو اْلَمِسيُح}  :قال تعالى  

َمْأَواُه النَّااُر  ِإْسَراِئيَل اْعُبُدوْا اللََّه َربِّي َوَربَُّكْم ِإنَُّه َمن ُيْشِرْ  ِباللَِّه َفَقْد َحرََّم اللَُّه َعَليِه اْلَجنََّ  َو
اُلوْا ِإنَّ اللََّه َثاِلُث َثاَلَثٍ  َوَما ِماْن ِإَلااٍه ِإالَّ   لََّقْد َكَفَر الَِّذيَن َق( 01)َوَما ِللظَّاِلِميَن ِمْن َأنَصاٍر 

َأَفااَل  ( 03)ِإَلاٌه َواِحٌد َوِإن لَّْم َينَتُهوْا َعمَّا َيُقوُلوَن َلَيَمسَّنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا ِمْنُهْم َعاَذاٌب َأِلايٌم   
مَّا اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَيَم ِإالَّ َرُساوٌل َقاْد   ( 04)رَِّحيٌم  َيُتوُبوَن ِإَلى اللَِّه َوَيْسَتْغِفُروَنُه َواللَُّه َغُفوٌر

 انُظاْر  َخَلْت ِمن َقْبِلِه الرُُّسُل َوُأمُُّه ِصدِّيَقٌ  َكاَنا َيْأُكاَلِن الطََّعاَم انُظْر َكْيَف ُنَبيُِّن َلُهُم اآلَياِت ُثمَّ
ِه َما اَل َيْمِلُ  َلُكْم َضرًّا َواَل َنْفًعا َواللَُّه ُهَو السَِّميُع ُقْل َأَتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَّ( 01)َأنَّى ُيْؤَفُكوَن 

ُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب اَل َتْغُلوْا ِفي ِديِنُكْم َغْيَر اْلَحقِّ َواَل َتتَِّبُعوْا َأْهَواء َقْوٍم َقْد َضالُّوْا  ( 06)اْلَعِليُم 
 [00:01/المائدة ]{  ( 00)َعن َسَواء السَِّبيِل ِمن َقْبُل َوَأَضلُّوْا َكِثيًرا َوَضلُّوْا 

َما َكاَن ِلْلُمْشِرِكيَن َأن َيْعُمُروْا َمَساِجَد اهلل َشاِهِديَن َعَلى َأنُفِسِهْم ِباْلُكْفِر ُأْوَلِئَ  }:   قال تعالى  
 [10: التوب ]{ َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم َوِفي النَّاِر ُهْم َخاِلُدوَن

 : عن فعل المنكر عدم التناهي( 36)
  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

ُلِعَن الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن َبِني ِإْسَراِئيَل َعَلى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َذِلاَ   }  قال تعالى  
نَكٍر َفَعُلوُه َلِبْئَس َما َكاُنوْا َيْفَعُلاوَن  َكاُنوْا اَل َيَتَناَهْوَن َعن مُّ( 08)ِبَما َعَصوا وََّكاُنوْا َيْعَتُدوَن 

ِهْم َتَرى َكِثيًرا مِّْنُهْم َيَتَولَّْوَن الَِّذيَن َكَفُروْا َلِبْئَس َما َقدََّمْت َلُهْم َأنُفُسُهْم َأن َسِخَط اللَُّه َعَلْي( 00)
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اتََّخاُذوُهْم    والنَِّبيِّ َوَما ُأنِزَل ِإَلْيِه َماا َوَلْو َكاُنوا ُيْؤِمُنوَن ِباهلل( 80)َوِفي اْلَعَذاِب ُهْم َخاِلُدوَن 
 [81:08/المائدة ]{ (81)َأْوِلَياء َوَلاِكنَّ َكِثيًرا مِّْنُهْم َفاِسُقوَن 

ُم ، َلَعَن اهلُل الِذيَن َكَفُروا ِمْن َبِني ِإْسَراِئيَل ِفي الزَُّبوِر َواإِلْنِجيِل ، َفَقْد َلَعَن َداُوُد ، َعَلْيِه السَّاَل
ِمْن اْعَتَدى ِمْنُهْم ِفي السَّْبِت ، َأْو َلَعَن الَعاِصيَن الُمْعَتِديَن ِمْنُهْم َعامًَّ  ، َوَكَذِلَ  َلَعَنُهْم ِعيَساى  

ْم ِهِبِن َمْرَيَم ، َوَسَبُب َذِلَ  اللَّْعِن ُهَو َتَماِديِهْم ِفي الِعْصَياِن ، َوَتَمرُُّدُهْم َعْن َطاَعِ  اهلِل ، َوَتَماِدي
 ( ِبَما َكاُنوا َيْعَتُدوَن ) ِفي الظُّْلِم َوالَفَساِد 

َوالنَِّهاُي  . َفَقْد َكاُنوا اَل َيْنَهى َأَحٌد ِمْنُهْم َأَحدًا َعِن ُمْنَكٍر َيْقَتِرُفُه َمْهَما َبَلَغ ِمَن الُقْبِح َوالضََّرِر 
َواآلَداِب ، َفإَذا َتَجّرأ الُمْسَتْهِتُروَن َعلى ِإْظَهاِر َعِن الُمْنَكِر ُهَو ِحَفاُظ الدِّيِن ، َوِسَياُج الَفَضاِئِل 

ِفْسِقِهْم َوُفُجوِرِهْم ، َوَرآُهُم الَغْوَغاَء ِمَن النَّاِس َقلَُّدوُهْم ِفيِه ، َوَزاَل ُقْبُحاُه ِماْن ُنُفوِساِهْم ،    
ِرَكْت َأْحَكاُمُه َوَراَء ُظُهوِرِهْم ، َوِفاي  َوَصاَر َعاَدًة َلُهْم ، َوَزاَل ُسْلَطاُن الدِّيِن ِمْن ُقُلوِبِهْم ، َوُت

َوُيَقبُِّح اهلُل َتَعاَلى ُسوَء ِفْعِلِهْم ، َوَيُذمُُّهْم َعَلى اْقِتاَراِف  . َذِلَ  ِإَشاَرٌة إلى َفْشِو الُمْنَكَراِت ِفيِهْم 
 .ُهْم ِبَها الُمْنَكَراِت ، َوِإْصَراِرِهْم َعَلْيَها َوُسُكوِت اآلَخِريَن َعْنَها ، َوِرَضا

َوَتَرى َيا ُمَحمَُّد َكِثيرًا ِمْن َبِني ِإْسَراِئيَل ، َيَتَولَّاْوَن الاِذيَن َكَفاُروا ِماْن ُمْشاِرِكي الَعاَرِب       
 ُسِلِهَوُيَحاِلُفوَنُهْم َعَلْيَ  ، َوُيَحرُِّضوَنُهْم َعَلى ِقَتاِلَ  ، َوَأْنَت ُتْؤِمُن ِباهلِل ، َوِبَما َأْنَزَل اهلُل َعَلى ُر
ُدوَن َوَأْنِبَياِئِه ، َوَتْشَهُد َلُهْم ِبِصْدِق الرَِّساَلِ  ، َوُأوَلِئَ  اَل ُيْؤِمُنوَن ِبِكَتاٍب َواَل َرُسوٍل ، َواَل َيْعُبا 
َماا   اهلَل َوْحَدُه ، َوَلوال اتَِّباُع الَهَوى ، َوَتْزييُن الشَّْيَطاِن َلُهْم َأْعَماَلُهْم ، َما َفَعُلوا َذِلَ  ، َفِبْئَس

َقدَُّموُه أَلْنُفِسِهْم ِفي آِخَرِتِهْم ِمَن اأَلْعَماِل الِتي اْسَتْوَجَبْت َسَخَط اهلِل ، َوَعِظيَم َغَضِبِه َعَلْيِهْم ، 
َوَسُيْجَزْوَن َعَلى َذِلَ  َشرَّ الَجَزاِء ، َوَسُيِحيَط ِبُهُم الَعاَذاُب ، َوال َيِجاُدوَن َعْناُه َمْصاِرفًا ،     

 .ي النَّاِر َأَبدًا َوَيْخُلُدوَن ِف
ي َوَلْو َكاَن َهُؤاَلِء الَيُهوُد ، الِذيَن َيَتَولَّْوَن الَكاِفِريَن ِمْن ُمْشِرِكي الَعَرِب ، ُيْؤِمُنوَن ِبالنَِّبيِّ الِذ 

َنااِت ، َلَماا   ، َوَما ُأْنِزَل إَلْيِه ِمَن الُهاَدى َوالَبيِّ ( َوُهَو ُموَسى َعَلْيِه السَّالُم ) َيدَُّعوَن اتَِّباَعُه 
ُ  اتََّخُذوا ُأوَلِئَ  الَكاِفِريَن ِمْن َعاِبِدي اأَلْوَثاِن ، َأْوِلياًء َوَأْنَصارًا ، َوَلَكاَناْت َعِقياَدُتُهْم الدِّيِنيَّا   

لدِّيِن ، َواَل َصدَّْتُهْم َعْن َذِلَ  ، َوَلِكنَّ َكِثيرًا ِمْنُهْم ُمَتَمرُِّدوَن ِفي النَِّفاِق ، َخاِرُجوَن َعْن َحِظيَرِة ا
ُيِريُدوَن إالَّ الَجاَه َوالرَِّياَسَ  ، َوَيْسَعْوَن إلى َتْحِصيِلِهَما ِبأيَِّ  َطِريَقٍ  َكاَناْت ، َوِبأيَّاِ  َوِسايَلٍ     

 .َقَدُروا َعَلْيها 
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فقد ورد النكير الشديد على من لم ينهي عن المنكر في كتاب اهلل تعالى ، والسن  الصحيح  
بعين البصيرة وأْمِعِن النظر فيه واجعال  وتأمل في الحديث اآلتي لى ذل  ، طافح  بالحث ع

، ودرر  غرر الفوائد  بما فيه من موِقعًا عسى اهلل أن ينفع  سمع  مسمعا وفي قلبمن له 
 .  الفرائد

إن النااس  :  قال أن النبي ( والترمذيأبي داوود حديث أبي بكر الصديق في صحيحي )
   . لم يأخذوا على يديه أوش  أن يعمهم اهلل بعقاب منه إذا رأوا الظالم ف

إن اهلل ال يقدس أما  ال يأخاذ    : قال أن النبي ( حديث أبي سفيان في صحيح الجامع) 
    . الضعيف حقه من القوي و هو غير متعتع 

، فقال رجال  انصر أخا  ظالما أو مظلوما :  قال أن النبي ( حديث أنس في الصحيحين)
  : قاال    ؟كياف أنصاره   ظالما أرأيت إن كان  أنصره إن كان مظلومًا   :اهلل  يا رسول

   . تحجزه  أو تمنعه عن الظلم فإن ذل  نصره 

 : المحاربون هلل ورسوله( 30)
 ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

ْسَعْوَن ِفي اأَلْرِض َفَساًدا َأن ُيَقتَُّلاوْا  ِإنََّما َجَزاء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن الّلَه َوَرُسوَلُه َوَي}: قال تعالى 
الدُّْنَيا  َأْو ُيَصلَُّبوْا َأْو ُتَقطََّع َأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهم مِّْن ِخالٍف َأْو ُينَفْوْا ِمَن اأَلْرِض َذِلَ  َلُهْم ِخْزٌي ِفي

ِمْن َقْبِل َأْن َتْقِدُروا َعَلْيِهْم َفااْعَلُموا َأنَّ  ِإلَّا الَِّذيَن َتاُبوا (  33)َوَلُهْم ِفي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم  
 [34،33/المائدة ]{ ( 34)اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم 

الُمَحاَرَبُ  ُهَنا ِهَي الُمَخاَلَفُ  َوالُمَضادَُّة ، ألنَّ ِفيَها َعَدَم إْذَعاٍن ِلِديِن اهلِل وَشْرِعِه ، ِفي ِحْفاِظ  
َوَكاَذِلَ  ُيْطَلاُق   . َلى الُكْفِر ، َوَعلى َقْطِع الطَِّريِق ، َوِإَخاَفِ  السَّاِبَلِ  الُحُقوِق ، َوِهَي َتْصُدُق َع

 .اإِلْفَساُد ِفي اأَلْرِض َعَلى أْنواٍع ِمَن الشَّرِّ َوالَفَساِد 
  َنُهْم َوَبْيَن النَِّبايِّ  إنَّ َهِذِه اآلَيَ  َنَزَلْت ِفي َقْوٍم ِمْن َأْهِل الِكَتاِب َكاَن َبْي: َوَيُقوُل اْبُن َعبَّاٍس 

إْن َشااَء أْن    َعْهٌد َوِميَثاٌق َفَنَقُضوا الَعْهَد ، َوَأْفَسُدوا ِفي اأَلْرِض ، َفَخيَّاَر اهلُل َرُساوَلُه   
َع َمَعَها أْي إْن َقَطَع الَيَد الُيْمَنى َقَط) َيْقُتَلُهْم ، َوإْن َشاَء أْن َيْقَطَع أْيِدَيُهْم َوأْرُجَلُهْم ِمْن ِخالٍف 

َأو َأْن َيْنِفَيُهْم ِمَن اأَلْرِض الِتي اْرُتِكَب ِفيها الُجاْرُم  ( الرِّْجَل الُيْسَرى ، َوالَعْكُس َعَلى الَعْكِس 
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أنَّ : َوالَصِحيح ( َوالَنْفي ِفي َمْفُهوِم أبي َحِنيَف  ُهَو الِسْجن ) إلى أْرٍض ُأْخَرى ِلُيْسَجُنوا ِفيَها 
 .ُكلَّ َمْن ارَتَكَب َعَماًل ِمْن أعَماِل الَفَساِد ِفي اأَلْرِض  َعامٌَّ  َتْشَمُل

َوُحْكُم الُمَحاَرَبِ  ِعْنَد األْئَمِ  َماِلٍ  َوالشَّاِفِعيِّ واْبِن َحْنَبل َيُكوُن ِفي األْمَصاِر َكَما َيُكاوُن ِفاي   
َتْشَمُل َحاَلَ  الرَُّجِل الِذي َيْخاَدُع َرُجااًل    الُطِرِق َخاِرَج الُمُدِن ، َحتَّى ِإنَّ َماِلكًا َجَعَل الُمَحاَرَبَ 

 .َفُيْدِخُلُه َبْيَتُه َفَيْقُتُلُه َوَيأُخُذ َما َمَعُه 
 َوَقاَل أبو َحِنيَف  إنََّما َتُكوُن الُمَحاَرَبُ  ِفي الطُُّرَقاِت ِلُبْعِد النَّاِس َعمَّْن ُيِغيُث ، َأمَّا ِفي األْمَصاارِ 

 .َبٌ  ألنَّ اإلْنَساَن َقْد َيْلَحُقُه َغْوٌث إَذا اْسَتَغاَث َفاَل َتُكوُن ُمَحاَر
 َوِفي َحاَلِ  الُمَحاَرَبِ  َيُكوُن َدُم الَمْقُتوِل للسُّْلَطاِن اَل إلى َوليِّ الَمْقُتوِل ، َواَل َيُكوُن َعْفُوُه َساَبباً 

 .ِفي اْسَقاِط الُعُقوَبِ  
 : ِل التَّاِلي : ْإنَّ الُعُقوَبَ  َتُكوُن َعَلى الشَّ  َوَقاَل الشَّاِفِعي َعْن اْبِن َعبَّاٍس
 .إَذا َقَتُلوا ُيْقَتُلوَن ِبَمْن َقَتُلوا 

لى إَذا َقَطُعوا َوَغَضُبوا الَماَل َوَلْم َيْقُتُلوا ُتْقَطُع أْيِديِهْم َوأْرُجُلُهْم ِمْن ِخالٍف ، َوُيْنَفْوَن ِمْن َبَلٍد إ
 .َبَلٍد آَخَر 
 .ا السَّاِبَلَ  َفَقْط ُيْحَبُسوَن إَذا أَخاُفو

، َوَلُهْم ِفي اآلِخَرِة َعاَذاٌب  ( ِخْزٌي ) َوهذا الَجَزاُء ُهَو َعاٌر َلُهْم َوَنَكاٌل َوِذلٌَّ  ِفي الَحَياِة الدُّْنيا 
 .َعِظيٌم ، إَذا َلْم َيُتوُبوا ِمْن ِفْعِلِهْم َحتَّى َتِحيَن َوَفاُتُهْم 

تَِّفُقوَن َعَلى أنَّ َهاَتيِن اآلَيَتيِن َنَزَلَتا ِفي َجَماعٍ  ِمْن ُعْكٍل َوُعَرْيَنَ  ، َقِدُموا َعَلى َوأْكَثُر األِئمَِّ  َي
، َوَتَكلَُّموا ِباإلْساَلِم َفَوَجُدوا الَمِديَنَ  َرِديَئَ  الُمَناِ  ، َفَأَمَر َلُهُم النَِّبيُّ ِبَبْعِض اإِلْباِل    النَِّبيِّ 

َمَرُهْم ِبالُخُروِج ِمَن الَمِديَنِ  إَلى َأْطَراِفَها ِلَيْشَرُبوا ِمْن َأْبَواِلَها َوَأْلَباِنَها ، َفااْنَطَلُقوا  َوِبَراٍع ، َوَأ
 ، َحتَّى إَذا َكاُنوا ِبَناِحَيِ  الَحرَِّة َكَفُروا َبْعَد ِإْساَلِمِهْم ، َوَقَتُلوا َراِعَي النَِّبيِّ ، َواْساَتاُقوا اإلِبالَ  

ِبِهاْم ،    َذِلَ  النَِّبيِّ َفَأْرَسَل ِفي الَطَلِب ِفي آَثاِرِهْم ، فُأِتَي ِبِهْم إلى النَِّبيِّ ، َفَأَمَر النَِّبيُّ َفَبَلَغ 
 .َفُسِمَلْت َأْعُيُنُهْم ، َوُقِطَعْت أْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم َوُتِرُكوا َحتَّى َماُتوا 

قدم أناس من عكال أو عرينا ،    :قال (الثابت في الصحيحين أنس رضي اهلل عنه حديث )
فاجتووا المدين ، فأمرهم النبي بلقاح، وأن يشربوا من أبوالها وألبانهاا، فاانطلقوا، فلماا    
صحوا، قتلوا راعي النبي ، واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في آثاارهم،  
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رت أعيانهم، وألقاوا فاي    فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم، وسم
فهؤالء سرقوا وقتلوا، وكفروا بعد إيماانهم،  : قال أبو قالب . الحرة، يستسقون فال يسقون

 .وحاربوا اهلل ورسوله
 .َفَأْنَزَل اهلُل َتَعاَلى َهاَتْيِن اآلَيَتْيِن ِلَبَياِن ُعُقوَبِ  الُمْفِسِديَن ِفي اأَلْرِض 

 ؟ ْفِسُدوَن ِفي اأَلْرِض َقْبَل َأْن َتْقِدَر َعَلْيِهُم السُّْلَطُ  ِفي الَبَلِدَتاَب الُجَناُة الُمماذا لو : مسأل  
 :الجواب 

َتاَب الُجَناُة الُمْفِسُدوَن ِفي اأَلْرِض َقْبَل َأْن َتْقِدَر َعَلْيِهُم السُّْلَطُ  ِفي الَبَلِد ، َساَقَط َعاْنُهُم    إذا
َواهلُل َغُفوٌر َرِحايٌم ، َيْقَباُل   . . ( ْو الصَّْلُب َأْو َقْطُع الَيَديِن َوُهَو الَقْتُل َأ) الِعَقاُب الَمْفُروُض 

َتْوَبَ  َمْن َتاَب ، َوُهَو ُمْخِلٌص ِفيَها ، ألنَّ َتْوَبَتُهْم َوُهْم ِفي ُقوٍَّة َوَمَنَعٍ  َجاِديَرٌة ِباَأْن َتُكاوَن    
َوَلِكْن ) ِب ، َوالَعْزِم َعَلى َتْرِ  الَعْوَدِة إلى ِفْعِل ِمْثِلِه َخاِلَصً  هلِل ، َصاِدَرًة َعْن اْعِتَقاٍد ِبُقْبِح الذَّْن

 ( .َتْبَقى َعَليِهْم ُحُقوُق الِعَباِد 
 .َقْبَل ُوُقوِعِهْم ِبَيِد السُّْلَطِ   -َقْبَل أْن َتْقِدُروا َعَلْيِهْم 

 :االستكبار في األرض ( 38)
 ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

َفَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّاِلَحاِت َفُيَوفِّيِهْم ُأُجوَرُهْم َوَيزيُدُهم مِّن َفْضِلِه َوَأمَّا }: ى قال تعال 
اَل الَِّذيَن اْسَتنَكُفوْا َواْسَتْكَبُروْا َفُيَعذُِّبُهْم َعَذاًبا َأُليًما َواَل َيِجُدوَن َلُهام مِّان ُدوِن الّلاِه َوِليًّاا وَ    

 [103: النساء]{ ًراَنِصي
أمَّا الِذيَن آَمُنوا ، َوَعِمُلوا اأَلْعَماَل الصَّاِلَحاِت ، َفَيْجِزيِهْم َربُُّهْم َثَواَب َأْعَمااِلِهُم الصَّااِلَحِ  ،   

، َواْمَتَنُعوا َوأمَّا الِذيَن اْسَتْكَبُروا َعْن َطاَعِ  اهلِل . َوَيِزيُدُهْم ِمْن َفْضِلِه َوِإْحَساِنِه َوَسَعِ  َرْحَمِتِه 
ْضِل َعْن ِعَباَدِتِه ، َفُيَعذُِّبُهْم َعَذابًا َأِليمًا ، َفُهَو َتَعاَلى ُيَجاِزي الُمْحِسَن َعَلى ِإْحَساِنِه ِبالَعْدِل َوالَف

ُرها ، َواَل َوَلْن َيِجُدوا َلُهْم َولّيًا َيِلي ُأُموَرُهْم َوُياَدبِّ . ، َوُيجاِزي الُمِسيَء َعَلى ِإَساَءِتِه ِبالَعْدِل 
 .َناِصرًا َيْنُصُرُهْم ِمْن َعَذاِب اهلِل َوَبأِسِه 

َوَبَرُزوْا ِلّلِه َجِميًعا َفَقاَل الضَُّعَفاء ِللَِّذيَن اْسَتْكَبُروْا ِإنَّا ُكنَّا َلُكْم َتَبًعا َفَهاْل َأناُتم   } :وقال تعالى 
َلْو َهَداَنا الّلُه َلَهَدْيَناُكْم َسَواء َعَلْيَناآ َأَجِزْعَناا َأْم    مُّْغُنوَن َعنَّا ِمْن َعَذاِب الّلِه ِمن َشْيٍء َقاُلوْا

 [11: إبراهيم ]{ َصَبْرَنا َما َلَنا ِمن مَِّحيٍص
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َوُهاَو الَمَكااُن   ) َوَيْوَم الِقَياَمِ  َتْبُرُز الَخاَلِئُق ُكلَُّها ِللَواِحِد الَقهَّاِر ، َوَتْجَتِمُع ِفي َبَراٍز َواِحاٍد  
ِللَقااَدِة الاِذيَن   ( الضُّاَعَفاُء  ) ، َفَيُقوُل اأَلْتَباُع ( الَخاِلي الِذي َلْيَس ِفيِه َشْيٌء َيْسُتُرُه  الَواِسُع

َلَقْد ُكنَّا َتاِبِعيَن َلُكْم َنْأَتِمُر ِبَأْمِرُكْم ، َوَقْد َفَعْلَنا َما : اْسَتْكَبُروا َعْن ِعَباَدِة اهلِل َوْحَدُه اَل َشِريَ  َلُه 
؟ َفَياُردُّ  { َفَهْل َأنُتْم مُّْغُناوَن َعنَّاا   } ْرُتُموَنا ِبِه ، َفَهْل َتْدَفُعوَن َعنَّا الَيْوَم َشْيئًا ِمَن الَعَذاِب َأَم

ْم َمَعَناا ،  َلْو َأنَّ اهلَل َهَداَنا َلَهَدْيَناُكْم َمَعَنا ، َوَلِكنََّنا َضَلْلَنا َفَضَلْلُت: َعَلْيِهُم الَقاَدُة الُكَبَراُء َقاِئِليَن 
 َفَحقَّْت َكِلَمُ  الَعَذاِب َعَلى الَكاِفِريَن ، َواَل ُبدَّ ِمَن الصَّْبِر ألنَّ الَجَزَع اَل ُيِفيُد ، َوَساَواٌء َعَلْيَناا  

 .َأَجِزْعَنا َأْم َصَبْرَنا َفاَل َنَجاَة َلَنا ِمَن النَّاِر ، َواَل َمْصِرَف َلَنا َعْنَها 
 : ئ أصحاب األعمال السي( 30)
 ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
ِإنَّ الَِّذيَن َلا َيْرُجوَن ِلَقاَءَنا َوَرُضوا ِباْلَحَياِة الدُّْنَيا َواْطَمَأنُّوا ِبَها َوالَِّذيَن ُهاْم  } :  قال تعالى  

 [ 8-0/يونس]{  ( 8)وَن ُأوَلِئَ  َمْأَواُهُم النَّاُر ِبَما َكاُنوا َيْكِسُب( 0)َعْن َآَياِتَنا َغاِفُلوَن 
ِهاَي  ِإنَّ الِذيَن اَل ُيْؤِمُنوَن ِبالَبْعِث َوِلَقاِء اهلِل ِفي اآلِخَرِة ، َواْعَتَقُدوا َواِهِميَن َأنَّ الَحَياَة الدُّْنَيا 

َوَغَفُلوا َعْن آَياِت اهلِل ُمْنَتَهاُهْم ، َوَلْيَس َبْعَدَها َحَياٌة ، َفاْطَمَأنُّوا ِبَها ، َوَلم َيْعَمُلوا ِلَما َبْعَدَها ، 
 . . .الدَّاَلِ  َعَلى الَبْعِث َوالِحَساِب 

ُهْم َوَمْنِزاًل َفَهُؤاَلِء َسُيْدِخُلُهْم َربُُّهْم َجَهنََّم َيْوَم الِقَياَمِ  ، ِلَيْصِلَيُهْم ِبِنيَراِنَها ، َوَسَيْجَعُلَها َمْأًوى َل
ِهْم ، َوَعَلى َما اْكَتَسُبوا ِفي ُدْنَيااُهْم ِماَن الَمَعاِصاي َواآلَثااِم     ، َجَزاًء َلُهْم َعَلى ُكْفِرِهْم ِبَربِّ

 .َوالَخَطاَيا َواإِلْجَراِم 
 : من كفر بالقرآن( 40)
 ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

ْلَحقِّ ُمَصدًِّقا ِلَما َباْيَن  َنزََّل َعَلْيَ  اْلِكَتاَب ِبا( 1)اللَُّه َلا ِإَلَه ِإلَّا ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم } : قال تعالى 
ِمْن َقْبُل ُهًدى ِللنَّاِس َوَأْنَزَل اْلُفْرَقاَن ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبَآَياِت ( 3)َيَدْيِه َوَأْنَزَل التَّْوَراَة َواْلِإْنِجيَل 

 [4:1/آل عمران ]{ ( 4)اللَِّه َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد َواللَُّه َعِزيٌز ُذو اْنِتَقاٍم 
 أَبدًا ُيْخِبِر اهلُل َتَعاَلى ِبأنَُّه ُمَتَفرُِّد ِباألُلوِهيَِّ  ِلَجميِع َخْلِقِه ، َوُهَو الَحيُّ ِفي َنْفِسِه الِذي اَل َيُموُت

 .، الَقيُِّم َعَلى َأْمِر الَعاَلِم ، ُيَدبُِّرُه َوُيَصرُِّفُه 
ُمَحمَُّد ، ُمْشَتِماًل َعَلى الَحقِّ ِفي ُكلِّ َما َتَضمََّنُه ِمْن َوُهَو َتَعاَلى الِذي أْنَزَل َعَليَ  الُقْرآَن ، َيا   

َفِهَي ُتَصدُِّقه ِبَما أْخَبَرْت َعْنُه ، . أُصوِل الشَّراِئِع الِتي َتَضمََّنْتَها الُكُتُب السَّاِبَقُ  ، َوُمَصدِّقًا لها 
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واًل ِمْن ِعْنِد اهلِل َتَعاَلى ، َوِبإْنزاِل الُقْرآِن َعَلْيِه َرُس  َوَبشََّرْت ِبِه ، ِمَن الَوْعِد ِبإْرَساِل ُمَحمٍَّد 
َواهلُل ُهَو الِذي أْنَزَل التَّاوَراَة َعَلاى ُموَساى ،    . َوُهَو ُيَصدُِّقَها أَلنَُّه َواَفَق َما َأْخَبَرْت َعْنُه . 

 .َواإِلْنِجيَل َعَلى ِعيَسى ، َعَليِهَما السَّاَلُم 
اهلُل ِمْن َقبِل هذا الُقرآِن ِلهَداَيِ  النَّاِس إلى الَحقِّ ، َوِمْن ُجْمَلاِ  َذِلاَ  اإِليَمااُن    َوَقْد أْنَزَلُهَما  

َوُهَو َما ُيْفَرُق ِبِه َبْيَن الُهَدى والضَّااَلَلِ  ،   -َوأْنَزَل الُفْرَقاَن . ِبُمَحمٍَّد َوِرَساَلِتِه ، ِحيَن ُيْبَعُث 
َوَيَرى َبْعُض الُمَفسِّاِريَن  )  -ُكُرُه اهلُل ِمَن الُحَجِج َوالَبيَِّناِت الَقاِطَعاِت َوالَحقِّ َوالَباِطِل ، ِبَما َيْذ

 ( .الَتْوَراُة ) أنَّ الُمَراَد ِبالُفْرَقاِن 
ِة َجاَلِلِه ، َوإنَّ الِذيَن َكَفروا ، َوَجَحُدوا ِبآَياِت اهلِل النَّاِطَقِ  ِبَتْوِحيِدِه ، َوَتْنِزيِهِه َعمَّا اَل َيِلِيُق ِبِعزَّ

،  َفَكذَُّبوا ِبالُقْرآِن ، ُثمَّ ِبَساِئِر الُكُتِب َتْبعًا ِلَذِلَ  ، َوأْنَكُروها ، ُلُهْم َعَذاٌب َشديٌد َياْوَم الِقَياَما ِ  
 .َواهلُل َمنيٌع ، َعِزيُز الَجاِنِب ، َيْنَتِقُم ِممَّْن َجَحَد ِبآَياِتِه ، َوَكذََّب َرُسَلُه 

 : سار بركابه منوفرعون ( 41)
  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
ِإَلى ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه َفااتََّبُعوْا  ( 06)َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى ِبآَياِتَنا َوُسْلَطاٍن مُِّبيٍن }:  قال تعالى  

َم اْلِقَياَمِ  َفَأْوَرَدُهُم النَّااَر َوِباْئَس   َيْقُدُم َقْوَمُه َيْو( 00)َأْمَر ِفْرَعْوَن َوَما َأْمُر ِفْرَعْوَن ِبَرِشيٍد 
 ]{  ( 00)َوُأْتِبُعوْا ِفي َهاِذِه َلْعَنً  َوَيْوَم اْلِقَياَمِ  ِبْئَس الرِّْفُد اْلَمْرُفاوُد  ( 08)اْلِوْرُد اْلَمْوُروُد 

 [00:06/هود
) ْرَعْوَن َمِلِ  ِمْصَر ، َوِكَباِر ِرَجاِل َدْوَلِتِه ُيْخِبُر اهلُل َعْن ِإْرَساِلِه ُموَسى ، َعَلْيِه السَّاَلُم ، ِإَلى ِف

، ُمَؤيَّدًا ِبآَياِت اهلِل الَبيَِّناِت ، الدَّاالَِّت َعَلى َوْحَداِنيَّاِ  اهلِل َتَعااَلى َوَعَظَمِتاِه ، َوِفيَهاا     ( َمَلِئِه 
 .ُنُبوَِّتِه الُسْلَطاُن الُمِبيُن ، َوالُحَجُج الَواِضَحُ  الدَّالَُّ  َعَلى ِصْدِق 

ِماَن  ( َمَلِئِه ) َلَقْد َأْرَسَل اهلُل َتَعاَلى ُموَسى ، َعَلْيِه السَّاَلُم ، ِإَلى ِفْرَعْوَن َوِكَباَر ِرَجاِل َدْوَلِتِه  
تََّبُعوا َأْماَر  الِقْبِط ، َفَكَفَر ِفْرَعْوَن ِبَما َجاَءُه ِبِه ُموَسى ، َوَأَمَر َقْوَمُه ِبَأْن َيتَِّبُعوُه ِفي الُكْفِر ، َفا

 ِفْرَعْوَن ، َوَمْسَلَكُه َوَطِريَقَتُه ِفي الَغيِّ َوالضَّاَلِل ، َوَلْم َيُكْن َمْسَلُ  ِفْرَعْوَن مْهِديًا َرِشيدًا َحتَّاى 
 .ُيْتبََّع 

 ( .َوَخصَّ اهلُل َتَعاَلى الَمأَل ِبالذِّْكِر ، أَلنَُّهُم الُكَبَراُء َوالَعامَُّ  َتَبٌع َلُهْم )  
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 َجَهنََّم ، َوَكَما َكاَن ِفْرَعْوُن َمِلَ  َقْوِمِه َوَقاِئَدُهْم ِفي الدُّْنيا ، َكَذِلَ  َيَتَقدَُّمُهْم َيْوَم الِقَياَمِ  ِإَلى َناِر
 .َوِبْئَس الَمْوِرُد الِذي َيِرُدوَنُه ِفي َناِر َجَهنََّم إِلْطَفاِء َظَمِئِهْم ، َوُهَو الَماُء الَحِميُم

ْت ِبِهْم ِفي هِذِه الدُّْنَيا َلْعَنٌ  ِمَن اهلِل َوالَماَلِئَكِ  ، َوِممَّْن َيْأِتي َبْعَدُهْم ِمَن اأُلَماِم ، َوَياْوَم   َوَلِحَق
 الِقَياَمِ  َيْلَعُنُهْم َأْهُل الَمْوِقِف َجِميعًا َفَتُكوُن اللْعَنُ  َتاِبَعً  َلُهْم َحْيُثَما َسااُروا ، َوِبْئَساْت هاِذهِ   

َوَيَتَهكَُّم اهلُل َتَعاَلى َعَلْيِهْم ِحيَنما . ) َناُت َعَطاًء َوِرْفدًا ُيْعَطْوَنُه َوَيْتَبُعُهْم ِفي الدُِّنيا َواآلِخَرِة اللََّع
 ( .ُيَسمِّي هِذِه اللََّعَناِت َرْفدًا َوَعَطاًء 

َهَذا ِإلَّا ِسْحٌر ُمْفَتًرى َوَماا َساِمْعَنا    َفَلمَّا َجاَءُهْم ُموَسى ِبَآَياِتَنا َبيَِّناٍت َقاُلوا َما} : وقال تعالى 
َوَقاَل ُموَسى َربِّي َأْعَلُم ِبَمْن َجاَء ِباْلُهَدى ِمْن ِعْنِدِه َوَمْن َتُكاوُن  ( 36)ِبَهَذا ِفي َآَباِئَنا اْلَأوَِّليَن 

َيا َأيَُّها اْلَمَلُأ َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن ِإَلاٍه  َوَقاَل ِفْرَعْوُن ( 30)َلُه َعاِقَبُ  الدَّاِر ِإنَُّه َلا ُيْفِلُح الظَّاِلُموَن 
َغْيِري َفَأْوِقْد ِلي َيا َهاَماُن َعَلى الطِّيِن َفاْجَعْل ِلي َصْرًحا َلَعلِّي َأطَِّلُع ِإَلى ِإَلِه ُموَساى َوِإنِّاي   

ِبَغْيِر اْلَحقِّ َوَظنُّوا َأنَُّهْم ِإَلْيَنا َلاا   َواْسَتْكَبَر ُهَو َوُجُنوُدُه ِفي اْلَأْرِض( 38)َلَأُظنُُّه ِمَن اْلَكاِذِبيَن 
( 40)َفَأَخْذَناُه َوُجُنوَدُه َفَنَبْذَناُهْم ِفي اْلَيمِّ َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَباُ  الظَّااِلِميَن   ( 30)ُيْرَجُعوَن 

َوَأْتَبْعَناُهْم ِفي َهاِذِه الادُّْنَيا   ( 41)ْنَصُروَن َوَجَعْلَناُهْم َأِئمًَّ  َيْدُعوَن ِإَلى النَّاِر َوَيْوَم اْلِقَياَمِ  َلا ُي
 [41-36/القصص]{( 41)َلْعَنً  َوَيْوَم اْلِقَياَمِ  ُهْم ِمَن اْلَمْقُبوِحيَن 

َفَلمَّا َجاَء ُموَسى َوَهاُروَن ِإلى ِفْرَعوَن َوَمَلِئِه ، َوَعَرَضا َعَليِهْم ما آتاُهما اهلُل ِمَن الُمْعِجاَزاِت  
َراِت ، والدَّاَلاَلِت الَقاِهَراِت على ِصْدِقِهما ، َلْم َيِجْد ِفْرَعوُن َوَمْن َمَعُه َمت َيْدَحُضوَن ِباِه  الَباِه

: َبراهيَن اهلِل َوُحَجَجُه ، َفَعَدُلوا ِإلى الِعناِد والُمَباَهَتِ  اسِتْكَبارًا ِمْنُهم َعِن اتَِّباِع الَحقِّ ، َفَقاُلوا 
؛ َوَقاُلوا ِإنُهم َلْم َيْسَمُعوا فيما ( ُمْفَترًى ) ِبِه هذا إٍِالَّ ِسْحٌر ُمَفَتَعٌل َوَمْصُنوٌع َما هذا الِذي َجاَء 

 .َتَناَقُلوه َعْن آباِئِهِم اأَلوَِّليَن َأنَّ َأَحدًا َعَبَد اهلَل َوْحَدُه ، َوَلْم ُيْشِرْ  بِه َشيئًا 
ِإنَّ َربي َيْعَلُم َأنِّي ِجْئُت ِبالَحقِّ والُهَدى ِمْن ِعْنِدِه َتَعاَلى :  َفَأَجاَبُهْم ُموَسى َعَليِه السَّالُم بَقوِلِه 

َن ، َفُهَو َشاِهٌد َعَلى َذِلَ  ، َوُهَو َيْعَلُم َأنَّ الَعاِقبَ  الَحمِيَدَة َستُكوُن أَلوِلَياِئِه وَأْنِبَياِئِه والُماؤِمني 
ِرِهْم َوِشْرِكِهْم اَل ُيْفِلُحاوَن أبادًا ، َواَل ُيادِرُكوَن ُطْلَباَتُهْم     ِبِه ، وَأنَّ الِذيَن َظَلُموا َأنُفَسُهْم ِبُكْف

 .َوُبْغَيَتُهْم 
َكاَن ِفرَعْوُن َيدَِّعي اأُلُلوِهيََّ  ، َوَقْد َحَمَل َقوَمُه َعَلى ِعَباَدِة َنْفِساِه ، َفَلمَّاا َجااَءُه ُموَساى      

الى ، َوُيَحذَِّراِنِه ِعَقاَبُه َوَعَذاَباُه ِإنِّ اساَتَمرَّ فاي ُكْفاِرِه     َوَهاُروُن َيْدُعَواِنِه ِإلى ِعَباَدِة اهلِل َتَع
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ِإنَُّه اَل َيعرُف : وُطَغياِنِه ،َ َخَذ في الَمَكاَبَرِة والُمَعاَنَدِة ، َوَقاَل ِلَمْن َحْوَلُه ِمْن ِكَباِر ِرَجاِل َدولِتِه 
َلِئِن اتخذت إلها َغْيِري أَلْجَعَلنََّ  ِماَن  } : ُأْخرى  َوَقاَل ِلُموَسى ِفي آيٍ . لقوِمِه ِإلهًا غيَرُه ُهَو 

ُثمَّ َأمَر َوزيَرُه َهاَماَن بأْن ُيوِقَد النَّاَر ِلَيْشِوَي الطِّيَن ، َوَيْجَعَل ِمْنُه آُجّرًا إِلَشاَدِة { المسجونين 
ُثمَّ َقااَل ِإنَّاُه َيْعَتِقاد َأنَّ    . وَسى ، َيْصَعُد إليِه ِفْرَعوُن ِلَيرى ِإلَه ُم( َصْرحًا ) َقْصٍر َشاِمٍخ َلُه 

موَسى ِمَن الَكاِذبيَن ِفيما يدِِّعيِه ِمْن أًَنَّ له إلهًا ِفي السََّماِء َيْنُصُرُه وُيَؤيِّاُدُه ، َوُهاَو الاذي    
َء ِبها ُموسَى َوَكاَن ِفْرَعوُن َيْرِمي ِمْن هذا الَقْوِل ِإلى َتخِفيِف َأَثِر اآلياِت التي َجا. َأْرَسَلُه إليِه 

 .َوهاُروَن ، في ُنُفوِس َرِعيَِّتِه 
َوَطَغى ِفْرَعوُن َوَمَلُؤُه َوُجُنوَدُه في َأْرِض ِمْصَر ، َوَتَجبَّروا ، َوَأْكَثروا ِفيها الَفَساَد ، واعَتَقُدوا 

اَب َلُهْم َعلى َعَمِلِهم السَّيِء ، َأنَُّه ال ِقَياَمَ  َواَل َحْشَر َواَل َمَعاَد ، َواَل َرْجَعَ  ِإلى اهلِل ، َوال ِحَس
 .واعِتقاِدِهم الَفاِسِد 

َفَجَمَع اهلُل َتَعاَلى ِفْرَعْوَن َوُجُنوَدُه ، وَأْغَرَقُهْم في الَبْحِر في َصبيَحِ  َواِحَدٍة ، َوَلْم ُيْبِق ِماْنُهْم   
ِء الذيَن َكَفُروا ِبَربِِّهْم ، َوَظَلُموا َأْنُفَسُهْم فانُظْر َأيُّها الُمْعَتِبُر باآلَياِت َكيَف َكاَن َأمُر هؤال. ًأَحدًا 

 .، َوهِذِه ِهَي َعاِقَبُ  الُكفِر والَبْغِي والظُّْلِم 
ن َوَجَعَل اهلُل ِفْرَعوَن َوَقْوَمُه َأِئمًَّ  ، َيْقَتِدي ِبِهْم أهُل الُعُتوِّ والُكْفِر والضَّاَلِل ، َفُهْم َيْبَحُثوَن َع  

َمَعاِصي ، التي ُتلِقي ِبَصاِحبِها في النَّاِر ، َوَكَذِلَ  َجَعَل اهلُل َتَعاالى َمِصايَر َماْن    الشُُّروِر وال
َيْتَبُعُهْم ، َوَيْقَتِدي ِبِهْم في الُكْفِر ، وَتْكِذيِب الرُُّسل ِمْثل َمصيِرِهْم في َناِر َجَهنََّم ، َوال َيِجاُدوَن  

 .َعَذاِب اهلِل ، َفَيْجَتِمُع َعَلِيِهْم ِخْزُي الدُّنيا ، ُمتَِّصاًل ِبُذلِّ اآلِخَرِة  َأَحدًا َيْنُصُرُهْم يوَم الِقَياَمِ  ِمْن
، ُثمَّ َقَضى ( َلْعَنً  ) وَأْلَزَم اهلُل َتَعاَلى ِفْرَعوَن َوَقوَمُه في هِذِه الدُّنيا ِخْزيًا َوَطردًا ِمْن َرْحَمِتِه  

اأُلْحُدوَثِ  ، وَسُيْتِبُعُهْم َلعَنً  ُأْخرى َيوَم الِقَياَماِ  ، َوُياِذلُُّهم   َعَلْيِهْم ِبالَبواِر والَهاَلِ  ، وُسوء 
 .وُيْخِزيِهْم ِخْزيًا َدائمًا ُمْسَتِمّرًا ال فَكاَ  َلُهْم ِمْنُه 

 : األشقياء( 41)
  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
ِة َذِلَ  َيْوٌم َمْجُموٌع َلُه النَّاُس َوَذِلاَ   ِإنَّ ِفي َذِلَ  َلَآَيً  ِلَمْن َخاَف َعَذاَب اْلَآِخَر}  :قال تعالى  

َيْوَم َيْأِت َلا َتَكلَُّم َنْفٌس ِإلَّاا ِبِإْذِناِه   ( 104)َوَما ُنَؤخُِّرُه ِإلَّا ِلَأَجٍل َمْعُدوٍد ( 103)َيْوٌم َمْشُهوٌد 
( 106)ْم ِفيَهاا َزِفياٌر َوَشاِهيٌق    َفَأمَّا الَِّذيَن َشُقوا َفِفي النَّاِر َلُه( 101)َفِمْنُهْم َشِقيٌّ َوَسِعيٌد 
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{ (100)َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّمَواُت َواْلَأْرُض ِإلَّا َما َشاَء َربَُّ  ِإنَّ َربََّ  َفعَّاٌل ِلَماا ُيِرياُد   
 [100-103/هود]

َعاِقَبِ  الظَّاِلِميَن ، َلُحجًَّ  َبيَِّناً  ،  ِإنَّ ِفيَما َقصَُّه اهلُل ِمْن ِإْهالِ  ُأولِئَ  اأُلَمِم ، َوَبياِن ُسنَِّتِه ِفي 
َأنَّ َمْن َوِعْبَرًة َظاِهَرًة ِلَمْن َيَخاُف َعَذاَب اآلِخَرِة َفَيْعَتِبُر ِبَها ، َوَيتَِّقي الظُّْلَم ِفي الدُّنيا ، ِإْذ َيْعَلُم 

 .ِفي اآلِخَرِة َعذََّب الظَّاِلِميَن ِفي الدُّنيا ، َلَقاِدٌر َعَلى َأْن ُيَعذَِّبُهْم 
 ، َوَيْوُم الِقَياَمِ  ُهَو َيْوٌم عِظيٌم َتْجَتِمُع ِفيِه الَخالِئُق ُكلُّها ِلْلِحَساِب ، َوَتْشَهُدُه الَماَلِئَكُ  الِكاَرامُ 

َأَحادًا ِماْن    َوَتْجَتِمُع ِفيِه الرُُّسُل ، َوُتْحَشُر الَخاَلِئُق ، َوَيْحُكُم ِفيِه الَمِلُ  الَعاِدُل ، الِذي اَل َيْظِلُم
 .َخْلِقِه ِمْثَقاَل َذرٍَّة 

ِإالَّ ِلُمدٍَّة ُمَؤقََّتٍ  َمْعُلوَمٍ  ِفي ِعْلاِم اهلِل ،  ( َيْوِم الِقَياَمِ  ) َوَما ُيَؤخُِّر اهلُل َتَعاَلى ِإَقاَمِ  َذِلَ  الَيْوِم 
 .اَل ُيزاُد َعَلْيَها َواَل ُيْنَقُص ِمْنَها 

لِقَياَمِ  ِبَأْهواِلِه ، اَل َيْسَتِطيُع َأَحٌد َأْن َيَتَكلََّم ِإالَّ ِبإْذِن اهلِل ، َفِمْن َأْهِل الَجْمِع َوِحيَن َيْأِتي َيْوُم ا  
 .تَِّقيَن َشِقيٌّ ِبَما َيْنَتِظُرُه ِمَن الَعَذاِب ، َوِمْنُهْم َسِعيٌد ِبَما َيْنَتِظُرُه ِمَن النَِّعيِم الِذي َأَعدَُّه اهلُل ِلْلُم

اأَلْشِقَياُء ، الِذيَن َشُقوا ِبَما َيْنَتِظُرُهْم ِمَن الَعَذاِب ِبَسَبِب َأْعَماِلِهِم السَّايَِّئِ  ِفاي الادُّْنيا ،     َأمَّا 
ُم َفَيِصيُروَن ِإَلى َناِر َجَهنََّم ، َوَتِضيُق ُصُدوُرُهْم ِبِثْقِل الَعَذاِب ، َفُيْصِبُح َتَنفُُّسُهْم َزِفيرًا ، َوَأْخُذُه

 .َس َشِهيقًا النََّف
َوَيْبُقوَن ِفي النَّاِر َخاِلِديَن ، َما َداَمْت ُهَناَ  َسَماَواٌت ُتِظلُّ الَمْخُلوَقاِت ، َوَأْرٌض َيِقُفوَن َعَليها  

َتنُّ َعَلاى  ، ِإالَّ َما َشاَء اهلُل ، ِإْذ ُيْخِرُج اهلُل ِمَن النَّاِر ِبَرْحَمِتِه الُعَصاَة ِمْن َأْهِل التَّْوِحيِد ، ُثمَّ َيْم
َماا  اآلَخِريَن َفُيْخِرُج ِمَن النَّاِر َمْن َكاَن ِفي َقْلِبِه ِمْقَداُر َذرٍَّة ِمْن ِإيَماٍن ، َوُهَو الَقاِدُر والَفعَّاُل ِل

 .ُيِريُد 
 :قساة القلوب ( 43)
  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

َفَأَخْذَناُهْم ِباْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َلَعلَُّهْم َيَتَضارَُّعوَن   َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ِإَلى ُأَمٍم ِمْن َقْبِلَ }  :قال تعالى 
َفَلْوَلا ِإْذ َجاَءُهْم َبْأُسَنا َتَضرَُّعوا َوَلِكْن َقَسْت ُقُلوُبُهْم َوَزيََّن َلُهُم الشَّاْيَطاُن َماا َكااُنوا    ( 41)

ا َعَلْيِهْم َأْبَواَب ُكلِّ َشْيٍء َحتَّاى ِإَذا َفِرُحاوا ِبَماا    َفَلمَّا َنُسوا َما ُذكُِّروا ِبِه َفَتْحَن( 43)َيْعَمُلوَن 
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َفُقِطَع َداِبُر اْلَقْوِم الَِّذيَن َظَلُموا َواْلَحْماُد ِللَّاِه َربِّ   ( 44)ُأوُتوا َأَخْذَناُهْم َبْغَتً  َفِإَذا ُهْم ُمْبِلُسوَن 
 [41:43/ األنعام ]{  ( 41)اْلَعاَلِميَن 

إنَُّه َأْرَسَل إلى اأُلَمِم السَّاِلَفِ  ُرُساًل َيْدُعوَنُهْم إَلى ِعَباَدِة اهلِل َوْحَدُه اَل َشِريَ  َلُه ، : َيُقوُل َتَعاَلى 
) َفَكذَُّبوا الرُُّسَل ، َوَعَتْوا َعْن َأْمِر َربِِّهْم ، َفاْبَتاَلُهُم اهلُل ِباالَفْقِر ، َوالضِّايٍق ، ِفاي الَعاْيِش     

، َلَعلَُّهاْم  ( َوالضَّارَّاِء  ) ، َوَسلََّط َعَلْيِهم اأَلْماَراَض َواأَلْساَقاَم َواآلاَلَم   ( َساِء َفَأَخْذَناُهْم ِبالَبْأ
 َيَتَضرَُّعوَن إلى اهلِل ، َوَيْخَشُعوَن إَلْيِه ، َوَيْدُعوَنُه ِلَيْكِشَف َعْنُهْم َما َنَزَل ِبِهْم ، َفَقاْد َأْوَدَع اهللُ 

 .َأْن َيْضَرُعوا إلى اهلِل َوْحَدُه ِعْنَد الشََّداِئِد  َتَعاَلى ِفي ِفْطَرِة الَبَشِر
اِب َفَهاّل ، ِإذ اْبَتاَلُهُم اهلُل ِبَذِلَ  الَبالِء ، َتَضرَُّعوا إَلْيِه َوَتَوسَُّلوا ، ِحيَن َجاَءْتُهم ُمَقدَِّماُت الَعَذ  

قَّ َوَلْم َتْخَشْع ، َوَزيََّن َلُهُم الشَّْيَطاُن َماا َكااُنوا   ، ِلَيْكِشَفُه َعْنُهْم ، َوَلِكنَّ ُقُلوَبُهْم َقَسْت َفَلْم َتِر
ُهْم َيْعَمُلوَن ِمَن الشِّْرِ  َوالَمَعاِصي َوالُمعَاَنَدِة ، َوَحسََّنُه ِفي َأْعُيِنِهْم ِلَيْثُبُتوا َعَلى َما َوَجُدوا آَباَء

 .َعَلْيِه 
ُهْم ، َوَتَرُكوا االْهِتاَداَء ِباِه ، َوَتَناُساْوُه َوَجَعُلاوُه َوَراَء     َفَلمَّا َأْعَرُضوا َعمَّا َأْنَذَرُهْم ِبِه ُرُسُل 

بُّوَن ُظُهوِرِهْم ، اْسَتْدَرَجُهُم اهلُل َتَعاَلى ِبَأْن َفَتَح َعَلْيِهْم َأْبَواَب الرِّْزِق ، َوَأْعَطاُهْم ِمْن ُكلِّ َما ُيِح
َواأَلْواَلِد ، َفَلْم ُتَربِِّهم النِّْعَمُ  ، َوال َشاَكُروا اهلَل َعَلاى    َوَيْخَتاُروَن ، َوَزاَدُهْم ِسَعً  ِفي اأَلْمَواِل

وا أنَّ ِنَعِمِه َوآاَلِئِه ، َبْل َدَفَعْتُهْم ِتْلَ  النِّْعَمُ  إلى الَبَطِر َواأَلَشِر ، َفَفِرُحوا ِبَذِلَ  َوُسرُّوا ، إْذ َظنُّ
، َوِحيَنِئٍذ َأَخَذُهُم اهلُل ِبالَعَذاِب َبْغَتً  ، َوَعَلى ِحيِن ِغرٍَّة ِمْنُهْم ، الِذي ُأوُتوا ِإنََّما ُهَو ِباْسِتْحَقاِقِهْم 

 .َفإَذا ُهْم َياِئُسوَن ِمْن ُكلِّ َخْيٍر 
 ( .وا َما َأَخَذ اهلُل َقْومًا َقطُّ إالَّ ِعْنَد َسْكَرِتِهْم ، َوِغرَِّتِهْم ، َوِنْعَمِتِهْم َفال َتْغَترُّ: َوَقاَل ُقَتاَدُة )  
َوِإَذا َقَطاَع  . َفَدمََّر اهلُل َتَعاَلى الَقْوَم الَكاِفِريَن َجِميعًا ، َأوََّلُهْم َوآِخَرُهْم ، َوَلْم ُيْبِق ِمْنُهْم َأَحدًا  

َأْنَعَماُه  َفَقْد َقَطَع َأوََّلُهْم ، َوالَحْمُد هلِل ِفي اأُلولى َواآلِخَرِة َعَلى َماا  ( آِخَرُهْم ) اهلُل َداِبَر الَقْوِم 
 َعلى ُرُسِلِه ، َوَأْهِل َطاَعِتِه ، ِبِإْظَهاِر ُحَجِجِهْم َعلى َمْن َخاَلَفُهْم ِمْن َأْهِل الُكْفِر

 : منكرو البعث( 44)
 ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
َلْو َتَرى ِإْذ ُوِقُفاوا  َو( 10)َوَقاُلوا ِإْن ِهَي ِإلَّا َحَياُتَنا الدُّْنَيا َوَما َنْحُن ِبَمْبُعوِثيَن }: قال تعالى  

( 30) َعَلى َربِِّهْم َقاَل َأَلْيَس َهَذا ِباْلَحقِّ َقاُلوا َبَلى َوَربَِّنا َقاَل َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ِبَما ُكْنُتْم َتْكُفاُرونَ 
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ُلوا َيا َحْسَرَتَنا َعَلى َما َفرَّْطَنا َقْد َخِسَر الَِّذيَن َكذَُّبوا ِبِلَقاِء اللَِّه َحتَّى ِإَذا َجاَءْتُهُم السَّاَعُ  َبْغَتً  َقا
 [31:10/األنعام ]{ ( 31)ِفيَها َوُهْم َيْحِمُلوَن َأْوَزاَرُهْم َعَلى ُظُهوِرِهْم َأَلا َساَء َما َيِزُروَن 

ِإْن ِهاَي إالَّ  :  َوَلْو رُّدوا إَلى الدُّْنيا ، َلَعاُدوا ِإَلى َقْوِل َما َكاُنوا َيُقوُلوَنُه ِمْن َقْبُل ، ِفي الادُّْنيا 
 .َحَياُتَنا الدُّْنيا ، َواَل َمَعاَد َبْعَدَها َواَل َرْجَعَ  إَلى اهلِل ، َوال َحْشَر َبْعُد ، َواَل ِحَساَب 

َوَلْو َتَرى هُؤالِء الُمَكذِِّبيَن ، ِحيَن َتِقُفُهُم الَمالِئَكُ  ِفي َمْوِقِف الِحَساِب ، َبْيَن َيَدِي اهلِل َتَعاَلى ،  
: َقاِئاًل َلَهاَلَ  َأْمُرُهْم ، َواَلْسَتْبَشْعَت َمْنَظَرُهْم َوَلَرَأْيَت َما اَل ُيِحيُط ِبِه َوْصٌف َفَيْسَأُلُهُم اهلُل َتَعاَلى 

َتَعااَلى   َفَيُقاولُ . َأَلْيَس ُهَو ِبَباِطٍل َكَما ُكْنُتْم َتْزُعُموَن؟ َفَيُردُّوَن ُمْقِسِميَن ِبَأنَُّه َحقٌّ اَل َش َّ ِفيِه 
 َما َداَم اأَلْمُر َكَما اْعَتَرْفُتْم َفُذوُقوا الَعَذاَب اأَلِليَم ، الِذي ُكْنُتْم ُتَكذُِّبوَن ِبَأنَُّه َسَيُكوُن َجَزاًء: َلُهْم 

ْشِر ، َوِلَقااِء اهلِل  َلَقْد َخِسَر َهُؤاَلِء الُكفَّاُر ، الِذيَن َكذَُّبوا ِبالَح.  ِلْلَكاِفِريَن الُمَكذِِّبيَن ُرُسَل َربِِّهْم 
ِفي اآلِخَرِة ِلْلِحَساِب ، ُكلَّ َما َرِبَحُه الُمْؤِمُنوَن ، َوَفاُزوا ِبِه ِمْن َثَمَراِت اإِليَمااِن ِفاي الادُّْنيا    

ِهُم السَّااَعُ   َواآلِخَرِة ، َوَيْسَتِمرُّ َهُؤاَلِء الُمَكذُِّبوَن ِفي َضاَلِلِهْم ، َوُكْفِرِهْم ، َوَباِطِلِهْم َحتَّى َتْأِتي
َيا َحْسَرِتَنا َعَلاى  : َوَيُقوُلوَن . َفْجَأًة ُدوَن َساِبِق ِإْنَذاٍر ، َفِحيَنِئٍذ ُيْدِرُكوَن أنَُّهْم َكاُنوا َخاِسِريَن 

ُظنُّ أنَُّه اَل َحَياَة َما َفرَّْطَنا ِفي َحَياِتَنا الدُّْنيا َفَكَذْبَنا َواْسَتْكَبْرَنا ، َواْسَتْسَلْمَنا ِلْلَشَهَواِت ، َوَنْحُن َن
ُأْخَرى ، َواَل َبْعَث َواَل ِحَساَب َوَيْأُتوَن اهلَل ِفي َذِلَ  الَيْوِم الَعِصايِب َوُهاْم َيْحِمُلاوَن ُذُناوَبُهْم     

 .ُلوَن ، َوَما َأْسَوَأ َما َيْحِم( َأْوَزاَرُهْم ) َوَخَطاَياُهْم َعلى ُظُهوِرِهْم َوَكأنََّها اأَلْحَماُل الثَِّقيَلُ  
 : من وصف اهلل تعالى بوصف معيب( 41)
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
َوَلا َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيْبَخُلوَن ِبَما َآَتاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه ُهَو َخْيًرا َلُهْم َبْل ُهَو َشرٌّ } : قال تعالى  

وا ِبِه َيْوَم اْلِقَياَمِ  َوِللَِّه ِميَراُث السََّماَواِت َواْلَأْرِض َواللَُّه ِبَما َتْعَمُلاوَن  َلُهْم َسُيَطوَُّقوَن َما َبِخُل
َلَقْد َسِمَع اللَُّه َقْوَل الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّ اللََّه َفِقيٌر َوَنْحُن َأْغِنَياُء َسَنْكُتُب َماا َقااُلوا   ( 180)َخِبيٌر 

َذِلَ  ِبَما َقدََّمْت َأْيِديُكْم َوَأنَّ اللََّه ( 181)ِبَغْيِر َحقٍّ َوَنُقوُل ُذوُقوا َعَذاَب اْلَحِريِق َوَقْتَلُهُم اْلَأْنِبَياَء 
الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّ اللََّه َعِهَد ِإَلْيَنا َألَّا ُنْؤِمَن ِلَرُسوٍل َحتَّى َيْأِتَيَنا ِبُقْرَباٍن ( 181)َلْيَس ِبَظلَّاٍم ِلْلَعِبيِد 

ْم َصاِدِقيَن ُلُه النَّاُر ُقْل َقْد َجاَءُكْم ُرُسٌل ِمْن َقْبِلي ِباْلَبيَِّناِت َوِبالَِّذي ُقْلُتْم َفِلَم َقَتْلُتُموُهْم ِإْن ُكْنُتَتْأُك
{  ( 184)يِر َفِإْن َكذَُّبوَ  َفَقْد ُكذَِّب ُرُسٌل ِمْن َقْبِلَ  َجاُءوا ِباْلَبيَِّناِت َوالزُُّبِر َواْلِكَتاِب اْلُمِن( 183)
 [184:180/آل عمران ]
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َكَمْنِع الزََّكااِة ، َوَعاَدِم   ) َواَل َيُظنَّنَّ أَحٌد أنَّ الِذيَن َيْبَخُلوَن ِبَما آَتاُهُم اهلُل ِمْن َفْضِلِه َوِنَعِمِه ، 
َمَضرٌَّة َلُهاْم ِفاي ِدياِنِهْم     ُهَو َخْيٌر َلُهْم ، َوِإنََّما ُهَو. . ( الَبْذِل ِحيَنَما َتَتعرَُّض اأُلمَُّ  ِلَلَمَكاِرِه 

 ُوُدْنَياِهْم ، ألنَّ الَعْبَد ُمَطاَلٌب ِبُشْكِر اهلِل َعَلى ِنَعِمِه ، َوالُبْخُل ُكْفَرانإل اَل َيْنَبِغي أْن َيْصُدَر َعانْ 
ْذَل ، َفَعَلايِهْم أْن اَل  َوِحيَنَما َيَتَهدَُّد الَخَطُر األمَُّ  ، َوَيْقَتِضي األْمُر ِمَن الُماْؤِمِنيَن الَبا  . َعاِقٍل 

َيْبَخُلوا أَلنَُّه َيْجِري َمْجَرى َدْفِع الضََّرِر َعْن النَّْفِس َوالَماِل؛ َوالُبْخِل َواالْمِتَناِع َعِن الَبْذِل ِفاي  
ُهْم ُسُيَطوَُّقوَن ِبالَماِل ِمْثِل َهِذِه الُظُروِف َشرٌّ َلُهْم ِفي ُدنَياُهْم أمَّا ِفي ِديِنِهْم َفإنَّ اهلَل َيَتَهدَُّدُهْم ِبأنَّ
 .الِذي َبِخُلوا ِبِه ، َوَيْلَزُمُهُم اإِلْثُم َوالَذْنُب ، َواَل َيِجُدوَن إَلى َدْفِعِه َسِبياًل 

 َواهلُل َتَعاَلى ُهَو الِذي َيِرُث اأَلْرَض َوَمْن َعَلْيَها ، َوالَماَل ُكلُُّه َصاِئٌر إَليِه ، َفَما ِلَهؤالِء َيْبَخُلوَن
 َعَليِه ِبَماِلِه ، َواَل ُيْنِفُقوَن ِفي َسِبيِلِه ، َوُهَو اَل َتْخَفى َعِليِه َخاِفَيٌ  ِمْن َأْعَماِل الِعَباِد؟

 .َسُيْلَزُموَن إْثَمُه ِفي اآلِخَرِة َكَما َيلَزُم الطَّوٌق الرََّقَبُ   -َسُيَطوَُّقوَن َما َبِخُلوا 
َيا ُمَحمَُّد : َقاَلْت الَيُهوُد { مَّن َذا الذي ُيْقِرُض اهلل َقْرضًا َحَسنًا } : ْوَلُه َلمَّا َأْنَزَل اهلُل َتَعاَلى َق  

اَلِم أْفَتَقَر َربَُّ  َفَيْسَأُل ِعَباَدُه الَقْرَض؟ َوُرِوَي أنَّ أَبا َبْكٍر َلِقَي َرُجاًل ِمَن الَيُهوِد َفَدَعاُه إلى اإِلْس
َأَبا َبْكٍر َما ِبَنا إَلى اهلِل ِمْن َحاَجٍ  ِمْن َفْقٍر ، َوِإنَُّه ِإَليَنا َلَفِقياٌر ، َماا   َيا : ، َفَقاَل َلُه الَيُهوِديُّ 

ا َنَتضرَُّع إَليِه َكَما َيَتضرَُّع إليَنا ، َوإنا َعْنُه َأْغِنياُء ، َوَلْو َكاَن َعنَّا َغِنّيًا َما اْسَتْقَرَض ِمنَّا َكَما 
 .َل اهلُل َتَعاَلى َهِذِه اآلَيِ  َفَأْنَز. . َيْزُعُم َصاِحُبُكْم 

ْم َعَليِه َوَيَتَوعَُّد اهلُل َتَعاَلى الَيُهوَد ِبأنَُّه َسِمَع َما َقاُلوا ، َوَسَيْكُتُبُه َوُيَسجُِّلُه َعَلْيِهْم ، َوَسُيَحاِسُبُه
م اأَلْنِبَياَء ِبَغْيِر َحقٍّ ، َوَسَيْجِزيِهم ، َكَما َسُيَحاِسُبُهِم َعَلى ِرَضاُهْم ِبَما َقاَم ِبِه َأْسالُفُهْم ِمْن َقْتِلِه

 .ُذوُقوا َعَذاَب الَحِريِق : َوَيُقوُل َلُهْم َتَعاَلى َيْوَم الِقَياَمِ  . اهلُل َعَليِه َشرَّ الَجَزاِء 
ِديُكْم ِمْن َعَمٍل َسيٍِّئ ، َوَهذا الَعَذاُب الُمْحِرُق الِذي َتُذوُقوَنُه ، ِإنََّما َوَقَع ِبُكْم ِبَسَبِب َما َقدََّمْتُه أْي 

َوَقْد َأْنَزَل اهلُل ِبُكْم َهَذا الِعَقاَب ِباالَحقِّ ،  . إنَّ اهلَل َفِقيٌر : َوُكْفٍر َوُظْلٍم ، َوَقْتٍل ِلأَلْنِبَياِء ، َوَقْوِل 
 .َوالَعْدِل ، َوُهَو اَل َيْظِلُم َأَحدًا ِمْن َخْلِقِه 

ِمْثاُل َكَعاِب ْباِن    ) ُهوَد إلى اإِلْساَلِم ، َردَّ َعليِه َبْعُض ُرَؤَساِئِهْم الَي  َلمَّا َدَعا َرُسوُل اهلِل  
إنَّ اهلَل َعِهاَد ِإَلاْيِهْم ِفاي    : َقاِئِليَن ( األشَرِف ، َوَماِلِ  ْبِن الصَّيِف ، َوَفْنَحاِس ْبِن َعاُزوَراَء 

) ِجَزٍة ، ِمْنَها أْن َيُكوَن إذا َقرََّب ُقْرَبانًا إلاى اهلِل ،  ُكُتِبِهْم أْن اَل ُيْؤِمُنوا ِلَرُسوٍل َحتَّى َيْأِتَي ِبُمْع
 .َفُتُقبَِّل ِمْنُه ، َتْنِزُل َناٌر ِمَن السََّماِء َفَتْحُرُق الُقْرَباَن ( أْي َتَصدََّق ِبَصَدَقٍ  
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َلَقْد َجاَءُكْم ُرُسٌل َقبِْْلاي  : ِريِم ، ُقْل َلُهْم َوَيُردُّ اهلُل َتَعاَلى َعَلْيِهْم ُمَكذِّبًا َمَقاَلَتُهْم ، َفَقاَل ِلَنِبيِِّه الَك
َفِلَمااَذا  ( َوُهَو الاِذي َقااُلوُه َوَطَلُباوُه    ) ِبالُحَجِج َوالَبَراِهيِن ، َوِبَناٍر َتْأُكُل الَقَراِبيَن الُمَتَقبََّلَ  

 َقَتْلُتُموُهْم ، َوَكذَّْبُتُموُهْم إْن ُكْنُتْم َصاِدِقيَن؟
إْن َكذََّبَ  َهُؤالِء َفاَل َيِهَمنََّ  َذِلَ  ِمْنُهْم ، َفَلَ  أْسَوٌة ِبَمْن َجاَء َقْبَلاَ   :  َرُسوَلُه َقاِئاًل َوُيَعزِّي اهلُل

ِمَن الُرُسِل ، الِذيَن َجاُؤوا الُمَكِذِبيَن ِمْن َأْقَواِمِهْم ِبالَبيَِّناِت َوالِحَجاِج َوالَباَراِهيِن الَقاِطَعاِ  ،    
،َ َوأَتاوا  ( الِكَتاِب الُمِنياِر  ) َوالِكَتاِب الَواِضِح الَجِليِّ ( الزُُّبِر ) ْنَزَلِ  ِمَن السََّماِء َوالُكُتِب الُم

َفُقوِبُلوا ِمْنُهْم ِبالتَّْكِذيِب َوالُمَعاَنَدِة ، َوَقَتُلاوا َبْعَضاُهْم َكَزَكِرّياا    . . ِبالُقْرآِن الِذي َتْأُكُلُه النَّاُر 
َدِليٌل َعَلى َأنَُّهْم َقوٌم ِغالُظ اأَلْكَباِد ، ُقَساُة الُقُلوِب ، اَل ُيِقيُماوَن الَحاقَّ ، َوال   َوَيْحَيى ، َوَهَذا 

 .ُيْذِعُنوَن َلُه 
 : المجرمون( 46)
 ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

َوَماا َيْمُكاُروَن ِإلَّاا    َوَكَذِلَ  َجَعْلَنا ِفي ُكلِّ َقْرَيٍ  َأَكاِبَر ُمْجِرِميَها ِلَيْمُكُروا ِفيَها } : قال تعالى 
َوِإَذا َجاَءْتُهْم َآَيٌ  َقاُلوا َلْن ُنْؤِمَن َحتَّى ُنْؤَتى ِمْثَل َماا ُأوِتاَي   ( 113)ِبَأْنُفِسِهْم َوَما َيْشُعُروَن 

ِه َوَعَذاٌب َشِديٌد ُرُسُل اللَِّه اللَُّه َأْعَلُم َحْيُث َيْجَعُل ِرَساَلَتُه َسُيِصيُب الَِّذيَن َأْجَرُموا َصَغاٌر ِعْنَد اللَّ
 [114،113/األنعام ]{  (114)ِبَما َكاُنوا َيْمُكُروَن 

 َوَكَما َجَعْلَنا ِفي َقْرَيِتَ  َأَكاِبَر ِمَن الُمْجِرِميَن الِذيَن َيْدُعوَن إَلى الُكْفِر ، َوَيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اهلِل
َكَذِلَ  َكاَنِت الرُُّسُل َقْبَلَ  ُيْبَتَلْوَن ِبَذِلَ  ، ُثمَّ َتُكوُن َلُهاُم  . . ، َوَيْدُعوَن إَلى ُمَخاَلَفِتَ  َوُمَعاَداِتَ  

َيْمُكُروَن ) َوَيُقوُم َهُؤاَلِء الُمْجِرُموَن ِبالدَّْعَوِة إَلى الضَّالَلِ  ِبُزْخُرٍف ِمَن الَقْوِل َوالِفْعِل . الَعاِقَبُ  
. ) 

إالَّ ِبَأْنُفِسِهْم ، ألنَّ َمْكَرُهْم َيُعوُد َوَبااًل َعَلْيِهْم ، أَلنَّ اهلَل ُيْهِلُكُهاْم   َوِفي الَحِقيَقِ  ِإنَُّهْم اَل َيْمُكُروَن
 .ْم ِبالَعَذاِب ، َوُيْبِطُل َمْكَرُهْم ، َوَيْنُصُر ُرُسَلُه ، َوَلِكنَُّهْم اَل َيْشُعُروَن ِبَأنَُّهْم َيْمُكُروَن ِبَأْنُفِسِه

ُمْشِرِكيَن آيٌ  ِمَن الُقْرآِن َتَتَضمَُّن ِصْدَق الرَُّسوِل ِفيَما َجاَءُهْم ِبِه ِمْن َربِِّه َوِإَذا َجاَء ُأولِئَ  ال  
َلْن َنْذَعَن ِلْلَحقِّ َحتَّى َيْنِزَل َعَلْيَنا الَوْحُي ، َكَما َيْناِزُل َعَلاى   : ، ِمَن التَّْوِحيِد َوالُهَدى ، َقاُلوا 

 .الرُُّسِل 
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الرَِّساَلُ  َفْضٌل ِمَن اهلِل َيُمنُّ ِبِه َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن َخْلِقِه ، : ى َعَلى َهُؤاَلِء َقاِئاًل َوَيُردُّ اهلُل َتَعاَل
ُثمَّ َيَتَوعَُّد اهلُل الُمْجِرِميَن الُمَتَكبِِّريَن . اَل َيَناُلُه َأَحٌد ِبَكْسٍب ، َواَل ُيْعِطيِه اهلُل ِإالَّ َمْن َكاَن َأْهاًل َلُه 

ٌه تَِّباِع الرُُّسِل ، َواالْنِقَياِد َلُهْم ِفيَما َجاُؤوا ِبِه ، ِبَأنَُّهْم َسُيِصيُبُهْم َيْوَم الِقَياَمِ  َصَغاٌر َوِذلَّا َعِن ا
َداِئَمْيِن َبْيَن َيَدي اهلِل ، َجَزاًء َلُهْم َعَلى اْسِتْكَباِرِهْم ِفي الدُّْنيا ، َوَسَيَناُلُهْم َعَذاٌب َشاِديٌد ِفاي   

 .َرِة َجَزاًء َلُهْم َعَلى َمْكِرِهْم َوَخِديَعِتِهْم اآلِخ
ال ُيَفتَُّر َعْنُهْم َوُهْم ِفيِه ُمْبِلُسوَن ( 04)ِإنَّ اْلُمْجِرِميَن ِفي َعَذاِب َجَهنََّم َخاِلُدوَن } :وقال تعالى 

اِلُ  ِلَيْقِض َعَلْيَنا َربُّاَ  َقااَل   َوَناَدْوا َيا َم( 06)َوَما َظَلْمَناُهْم َوَلِكن َكاُنوا ُهُم الظَّاِلِميَن ( 01)
 ]{  (08)َلَقاْد ِجْئَنااُكم ِبااْلَحقِّ َوَلِكانَّ َأْكَثاَرُكْم ِلْلَحاقِّ َكااِرُهوَن        ( 00)ِإنَُّكم مَّااِكُثوَن  

 [08:04/الزخرف
ِفيَها ِمْن َطَعااٍم َوَشاَراب    َبْعَد َأْن َذَكَر اهلُل َتَعاَلى َحاَل الُمْؤِمِنيَن السَُّعَداِء ِفي الَجنَِّ  ، َوَما َلُهْم

لَكَفاَرَة  َوَفاَكَهٍ  ، َوَنِعيٍم اَل َيْبَلى ، َأْتَبَع َذِلَ  ِبِذْكِر َحاِل الَكَفَرِة الُمْجِرِميَن الظَّاِلِميَن ، َفَقاَل ِإنَّ ا
 .َيُكوُن َمِصيُرُهْم ِفي َناِر َجَهنََّم ، َوَيبَقْوَن ِفيَها َخاِلِديَن َأَبدًا 

 .فَُّف الَعَذاُب َعْنُهْم َلْحَظً  ، َوُهْم َساِكُتوَن َياِئُسوَن ِمْن ُكلِّ َخْيٍر َوَفَرٍج اَل ُيَخ 
ُم َوَما َظَلَم اهلُل َتَعاَلى َهُؤاَلِء الُمْجِرِميَن ِبَما َأْنَزَلُه ِبِهْم ِمْن ِعَقاٍب َوَعَذاٍب َأِليٍم ، َوَلِكانَُّهْم ُها   

ُكْفِرِهْم َوِإْجَراِمِهْم َوُهُم الِذيَن َأَساُؤوا ِإَلْيَها ، َفَأْوَصَلُهْم َذِلَ  ِإَلاى َهاَذا   الِذيَن َظَلُموا َأْنُفَسُهْم ِب
 .الَمِصيِر السَّيِء 

َوُهاَو  ) َيا َماِلاُ   : َوِحيَنَما َيْشَتدُّ الَعَذاُب ِبالُمْجِرِميَن الظَّاِلِميَن َيضجُّوَن ِفي النَّاِر ، َوُيَناُدوَن  
َفَياُردُّ  . اْدُع َلَنا َربََّ  َيْقِبْض َأْرَواَحَنا ِلُيِريَحنا ِممَّا َنْحُن ِفيِه ِمَن الَعَذاِب اأَلِلايِم  ( ِر َخاِزُن النَّا

ِإنَُّهْم َماِكُثوَن ِفي النَّاِر َأَبدًا ، َواَل َمَجاَل َواَل َسِبيَل ِإَلى ُخُروِجِهْم ِمْنَها : َعَلْيِهْم َماِلٌ  َقاِئاًل َلُهْم 
. 
ِبَسَبِب َشاَقاِئِهْم ، َوُهاَو َأنَّ اهلَل    -َأْو ُيَذكُِّرُهْم َماِلٌ  ِبَأْمِر َربِِّه الَكِريِم  -َذكُِّرُهْم اهلُل َتَعاَلى َوُي

ا َتَعاَلى َكاَن َأْرَسَل ِإَليِهم الرُُّسَل َيْدُعوَنُهْم ِإَلى الَحقِّ والُهَدى َفَأْعَرَض َأْكَثُرُهْم َعْن َذِلَ  ، َوَأَبْو
 .َواْسَتَكَبُرْوا َفَأْوَصَلُهْم َذِلَ  ُكلُُّه ِإَلى َناِر َجَهنََّم 

 : إيذاء المؤمنين بغير حق( 40)
  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ



 « َّارَهْدُي الَنبي الُمْخَتار في َوْصِف الَجنَِّة والن»      

َخاَف الَفْوت« » َمْن َأْيَقَن الَمْوت 401 

َيَكااُدوَن   َوِإَذا ُتْتَلى َعَلْيِهْم آَياُتَنا َبيَِّناٍت َتْعِرُف ِفي ُوُجوِه الَِّذيَن َكَفُروا اْلُمنَكَر}:   قال تعالى  
لَِّذيَن َكَفاُروا  َيْسُطوَن ِبالَِّذيَن َيْتُلوَن َعَلْيِهْم آَياِتَنا ُقْل َأَفُأَنبُِّئُكم ِبَشرٍّ مِّن َذِلُكُم النَّاُر َوَعَدَها اللَُّه ا

 [01: الحاج]{ َوِبْئَس اْلَمِصيُر
اهلِل ، آَياُت القرآِن الَبيَِّناُت ، َوُذكُِّروا ِبَماا   َوِإَذا ُقِرَئْت َعَلى َهُؤاَلِء المًُْشِرِكيَن ، الَعاِبِديَن َغْيَر

ِفيَها ِمْن ُحَجج َوَبَراِهيَن ، َوَداَلئِل َعَلى ُوُجوِد اهلِل َوَوْحَداِنيِتِه ، َوَعَظَمِتاِه ، َتَتَبادَُّل َماَلِماُح    
َلْيِهْم آَياِت اهلِل ، َوَياُذكِّروَنُهْم  ُوُجوِهِهْم ، َوَتُثوُر ُنُفوُسهم َوَيُهمُّوَن ِبالَبْطِش بالذين َيْقَرُؤوَن َع

 (.َيْسُطوَن ِبِهْم ) ِبَها ، َوَيَكاُدوَن ُيَباِدُروَنهم بالضَّْرِب والشَّْتِم 
ْعَظُم ِإنَّ النَّاَر الِتي َأَعدَّها اهلُل للَكاِفِريَن ِلُيذَِّبُهْم ِفيَها ِهَي َأَشدَّ َوَأْقَسى َوَأ: َفُقْل َيا ُمَحمَُّد ِلَهُؤاَلِء 

َم ِممَّا ُتَخوُِّفوَن ِبِه أوِلياَء اهلِل الُمْؤِمِنيَن ِفي الدُّْنَيا؛ َوِبْئَس النَّاُر َمْنِزاًل َوُمَقامًا َوَمِصايرًا ، َياوْ  
 .الِقَياَمِ  ، للذين َكَفُروا 

إنهم ال يناهضون الحج  بالحج  ، وال يقرعون الدليل بالدليل إنما هم يلجأون إلاى العناف   
وذل  شأن الطغااة دائماَا يشاتجر فاي     . عندما تعوزهم الحج  ويخذلهم الدليل والبطش 

نفوسهم العتو ، وتهيج فيهم روح البطش ، وال يستمعون إلى كلم  الحق ألنهم يدركون أن 
 !ليس لهم ما يدفعون به هذه الكلم  إال العنف الغليظ

 : الفاسقون( 48)
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 

َأمَّا الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا ( 18)ْن َكاَن ُمْؤِمًنا َكَمْن َكاَن َفاِسًقا َلا َيْسَتُووَن أَفَم} :   قال تعالى  
َوَأمَّا الَِّذيَن َفَسُقوا َفَمْأَواُهُم النَّاُر ( 10)الصَّاِلَحاِت َفَلُهْم َجنَّاُت اْلَمْأَوى ُنُزًلا ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلوَن 

َيْخُرُجوا ِمْنَها ُأِعيُدوا ِفيَها َوِقيَل َلُهْم ُذوُقوا َعَذاَب النَّاِر الَِّذي ُكْنُتْم ِبِه ُتَكذُِّبوَن  ُكلََّما َأَراُدوا َأْن
 [ 10-18/السجدة]{ ( 10)

ُه ، َمَع ُيْخِبُر اهلُل َتَعالى َأنَُّه اَل َيْسَتِوي ِفي ُحْكِمِه يوَم الِقَياَمِ  َمْن َكاَن ُمْؤِمنًا باهلِل ُمتَِّبعًا َرُسوَل
 .، ُمَكذِّبًا ُرُسَلُه ( َفاِسقًا ) َمْن َكاَن َخاِرجًا َعْن َطاَعِ  اهلِل 

ا َأمَّا الِذيَن آَمُنوا باهلِل َوُرُسِلِه ، َوَعِمُلوا اأَلْعَماَل الصَّاِلَحاِت ، َوَعِمُلوا ِبَما َأَمَر اهلُل ، َواْنَتَهْو 
) الَجنَّاُت الِتي ِفيها الَمَساِكُن ، والدُّوُر ، َوالُغَرُف الَعاِلَيااُت   َفهؤالِء َلُهْم. . َعمَّا َنَهاُهْم َعْنُه 
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َيُحلُّوَن ِفيها ُنَزاَلَء ِفي ِضَياَفٍ  َوَكَراَمٍ  ، َجَزاًء َلُهْم ِماَن اهلِل َتَعاالى َعَلاى    ( َجنَّاُت الَمْأَوى 
 .ِإيَماِنِهْم َوَطاَعِتِهْم ، َوَصاِلِح َأْعَماِلِهْم 

. . َوَكَفُروا ِبِه َوِبُرُسِلِه ، واْجَتَرُحوا السَّيَِّئاِت ( َفَسُقوا ) ا الِذيَن َخَرُجوا َعْن َطاَعِ  َربِِّهْم َوَأمَّ 
َفِإنَّ َمْأَواُهْم َسَيُكوُن ِفي َناِر َجَهنََّم ، َوُكلَّما َحاَولوا الُخُروَج ِمَن النَّاِر ُيَردُّوَن إليهاا ، َوُيَقااُل   

ُذوُقوا َعَذاَب النَّاِر ، ِبَم ُكْنُتم ُتَكذُِّبوَن ِباِه ِفاي الَحَيااِة الادُّنيا ، َوال     : ًا َوَتْقِريعًا َلُهْم َتْوِبيخ
 َتْعَتِقُدوَن َأنَُّكْم َصاِئُروَن ِإليِه

 : المسرفون( 40)
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ

َدْعَوٌة ِفي الدُّْنَيا َوَلا ِفاي اْلاآِخَرِة َوَأنَّ    َلا َجَرَم َأنََّما َتْدُعوَنِني ِإَلْيِه َلْيَس َلُه }:   قال تعالى  
 [43:غافر ]{ َمَردََّنا ِإَلى اللَِّه َوَأنَّ اْلُمْسِرِفيَن ُهْم َأْصَحاُب النَّاِر 

ْن َياْدُعوُه  اَل َش َّ ِفي َأنَّ َما َتْدَعَونِني َأْنُتْم ِإَلى ِعَباَدِتِه ِمَن اأَلْصَناِم واأَلْوَثاِن اَل ُيِجيُب َدْعَوَة َم
وِإنَّ َمَردَّنا َجميعًا في اآلِخَرِة َسَيُكوُن . ، َفُهَو اَل َيُضرُّ َواَل َيْنَفُع ، اَل ِفي الدُّْنَيا َواَل ِفي اآلِخَرِة 

ُنوَن ُهُم ِإلى اهلِل َتَعاَلى الَواِحِد اأَلَحِد ، َوِإنَّ الُمْسِرِفيَن الُمَتَجاوِزيَن الَحدَّ ِبالُكْفِر والشِّْرِ  َسَيُكو
 .الِذيَن َيْدُخُلوَن النَّاَر َوُيَعذَُّبوَن ِفيَها 

 : أعداء اهلل( 10)
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ

َحتَّى ِإَذا َما َجاُءوَهاا  ( 10)َوَيْوَم ُيْحَشُر َأْعَداُء اللَِّه ِإَلى النَّاِر َفُهْم ُيوَزُعوَن } :  قال تعالى  
َوَقاُلوا ِلُجُلوِدِهْم ِلَم َشِهْدُتْم ( 10)َصاُرُهْم َوُجُلوُدُهْم ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلوَن َشِهَد َعَلْيِهْم َسْمُعُهْم َوَأْب

َوَما ( 11)َعَلْيَنا َقاُلوا َأْنَطَقَنا اللَُّه الَِّذي َأْنَطَق ُكلَّ َشْيٍء َوُهَو َخَلَقُكْم َأوََّل َمرٍَّة َوِإَلْيِه ُتْرَجُعوَن 
ْن َيْشَهَد َعَلْيُكْم َسْمُعُكْم َوَلا َأْبَصاُرُكْم َوَلا ُجُلوُدُكْم َوَلِكْن َظَنْنُتْم َأنَّ اللََّه َلا َيْعَلُم ُكْنُتْم َتْسَتِتُروَن َأ

َوَذِلُكْم َظنُُّكُم الَِّذي َظَنْنُتْم ِبَربُِّكْم َأْرَداُكْم َفَأْصاَبْحُتْم ِماَن اْلَخاِساِريَن    ( 11)َكِثيًرا ِممَّا َتْعَمُلوَن 
َوَقيَّْضَنا َلُهاْم  ( 14)ِإْن َيْصِبُروا َفالنَّاُر َمْثًوى َلُهْم َوِإْن َيْسَتْعِتُبوا َفَما ُهْم ِمَن اْلُمْعَتِبيَن َف( 13)

 َقاْبِلِهمْ  ُقَرَناَء َفَزيَُّنوا َلُهْم َما َبْيَن َأْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوَحقَّ َعَلْيِهُم اْلَقْوُل ِفي ُأَمٍم َقْد َخَلْت ِمانْ 
َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلا َتْساَمُعوا ِلَهاَذا اْلُقاْرَآِن    ( 11)ِمَن اْلِجنِّ َواْلِإْنِس ِإنَُّهْم َكاُنوا َخاِسِريَن 

ي َفَلُنِذيَقنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َعَذاًبا َشِديًدا َوَلَنْجاِزَينَُّهْم َأْساَوَأ الَّاذِ   ( 16)َواْلَغْوا ِفيِه َلَعلَُّكْم َتْغِلُبوَن 
َذِلَ  َجَزاُء َأْعَداِء اللَِّه النَّاُر َلُهْم ِفيَها َداُر اْلُخْلِد َجَزاًء ِبَما َكاُنوا ِبَآَياِتَناا  ( 10)َكاُنوا َيْعَمُلوَن 
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ا َتْحاَت  َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا َربََّنا َأِرَنا الََّذْيِن َأَضلَّاَنا ِمَن اْلِجنِّ َواْلِإْنِس َنْجَعْلُهَما ( 18)َيْجَحُدوَن 
 {  [ 10 :10/فصلت(  ]10)َأْقَداِمَنا ِلَيُكوَنا ِمَن اْلَأْسَفِليَن 

َواْذُكْر َيا ُمَحمَُّد ِلَهُؤاَلِء الُمْشِرِكيَن الُمَكذِِّبيَن َحاَل الُكفَّااِر َياْوَم الِقَياَماِ  َلَعلَُّهاْم َيْنَتُهاوَن       
لَيوِم ُيَساُق الَكَفَرُة َأْعَداُء اهلِل ِإَلاى النَّااِر ، َفَتْحاِبُس    َوَيْرَتِدُعوَن َعْن ِغَواَياِتِهْم ، َفِفي َذِلَ  ا

َحتَّى ِإَذا ( .َأْي َتِقُفُهُم الَماَلِئَكُ  َحتَّى َيَتاَلَحُقوا ، َوَيَتَكاَمَل َجْمُعُهْم ) الزََّباِنَيُ  َأَولَُّهْم َعَلى آِخِرِهْم 
( َسْمُعُهْم َوَأْبَصاُرُهْم َوُجُلاوُدُهْم  ) َشِهَدْت َعَلْيِهْم َجَواِرُحُهْم َوَصُلوا ِإَلى النَّاِر َوَوَقُفوا َعَلْيَها ، 

ِبَما َكاُنوا َيْجَتِرُحوَن ِفي الدُّْنَيا ِمَن الَمَعاِصي ، َوِبَما َكاُنوا َيْعَمُلوَن ِمْن َأْعَمااٍل ، اَل َيْكُتُماوَن   
 .ِمْنَها َشْيئًا 

ِلَماَذا َشاِهْدُتْم َعَلْيَناا؟   : ، َوُهْم َيُلوُمَوَنها َعَلى َشَهاَدِتَها َعَلْيِهْم  َفَيُقوُل الُمْجِرُموَن ِلُجُلوِدِهْم 
ِإنَّ اهلَل َتَعاَلى ُهَو الِذي َأْنَطَقَها ، َوُهَو َتَعاَلى الِذي َخَلَقَها َوَخَلَقُهْم ، َوِإَلْيِه : َفَتُردُّ الُجُلوُد َقاِئَلً  

: َعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍ  َرِضَي اللَّاُه َعْناُه ، َقااَل    ،فُيَخاَلُف َواَل ُيَماَنُع  َيْرِجُعوَن ، َفُهَو َتَعاَلى اَل
َأال َتْسَأُلوِني ِمْن َأيِّ َشاْيٍء  :  َذاَت َيْوٍم َأْو َتَبسََّم ، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه  َضِحَ  َرُسوُل اللَِّه 
َيا َربِّ ، َأَلْيَس َوَعْدَتِني : َعْبِد َربَُّه َيْوَم اْلِقَياَمِ  ، َيُقوُل َعِجْبُت ِمْن ُمَجاَدَلِ  اْل: َضِحْكُت ؟ َفَقاَل 

: َفِإنِّي اَل َأْقَبُل َعَليَّ َشَهاَدَة َشاِهٍد ِإالَّ ِمْن َنْفِسي ، َفَيُقاوُل  : َبَلى ، َقاَل : َأْن اَل َتْظِلَمِني ؟ َقاَل 
َفُيَردُِّد َهَذا اْلَكالَم َمرَّاٍت ، َفُيْخَتُم : ِ  اْلِكَراِم اْلَكاِتِبيَن ؟ َقاَل َأْو َلْيَس َكَفى ِبي َشِهيًدا ، َوِباْلَمالِئَك

 .31"ُبْعًدا َلُكْم َوُسْحًقا ، َعْنُكْم ُكْنُت ُأَجاِدُل: َعَلى ِفيِه ، َوَتَكلَُّم َأْرَكاُنُه ِبَما َكاَن َيْعَمُل ، َفَيُقوُل 
َوَما ُكْنُتْم َتْسَتْخُفوَن ِمنَّا ِحيَنَما ُكْنُتْم َتْرَتِكُباوَن الَفاَواِحَش   : وُدُهْم َوَتُقوُل َلُهْم َجَواِرُحُهْم َوُجُل 

 اَل َحَذرًا ِمْن َأْن َنْشَهَد َعَلْيُكْم ، َبْل ُكْنُتْم ُتَجاِهُروَن اهلَل َتَعاَلى ِبالُكْفِر والَمَعاِصي ، أَلنَُّكْم ُكْناُتمْ 
َوَهَذا الظَّنُّ الَفاِسُد ِبَأنَّ اهلَل اَل َيْعَلُم َكِثيرًا ِممَّا َتْعَمُلوَن ُهاَو  . يَع َأْفَعاِلُكْم َتْعَتِقُدوَن َأنَُّه َيْعَلُم َجِم

 .الِذي َأْرَداُكْم َوَأْوَصَلُكْم ِإَلى الَهَلَكِ  ، َفِصْرُتْم الَيوَم ِمَن الَهاِلِكيَن الَخاِسِريَن 
ْصِبُروا َفِإنَُّهْم ِفي النَّاِر اَل َمحيَد َلُهْم َعْنَها ، َواَل ُخُروَج َلُهاْم  َوَسَواٌء َعَلْيِهْم َأَصَبُروا َأْم َلْم َي  

 .اُتُهْم ِمْنَها ، َوِإْن َطَلُبوا َأْن َيْسَتِعتُبوا َوُيْبُدوا َمَعاِذيَرُهْم َفَلْن ُيْقَبَل َذِلَ  ِمْنُهْم ، َواَل ُتَقاُل َعَثَر
الَكاِفِريَن َأْخَدانًا َوَأْقَرانًا ِمْن َشَياِطيِن الِجنِّ َواإِلْنِس ، َفَزيَُّنوا َلُهاْم   َوَيسََّر اهلُل َتَعاَلى ِلَهُؤاَلِء  

ِر َما َبيَن َأْيِديِهْم ِمْن َأْمِر الدُّْنَيا ِمَن الضَّاَلَلِ  َوالُكْفِر واتَِّباِع الشََّهَواِت ، َوَما َخْلَفُهْم ِماْن َأْما  
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ْعَماَلُهْم َفَلْم َيَرْوا َأْنُفَسُهْم ِإاَل ُمْحِسِنيَن ، َوَأْوَحْوا ِإَلْيِهْم ِإنَُّه اَل َجنََّ  َواَل اآلِخَرِة ، َفَحسَُّنوا َلُهْم َأ
َناَر َواَل ِحَساَب ، َفَوَجَب َعَليِهْم ِمَن الَعَذاِب َما َوَجَب َعَلى الِذيَن َكَفُروا ِمْن ٌََقْبِلِهْم ِممَّْن َفَعُلاوا  

، َفَكاُنوا َجِميعًا ِفي الَخَساِر والدََّماِر ، َواْسَتَحقُّوا اللَّْعاَن والِخاْزَي ِفاي الادُّْنَيا      ِمْثَل َأْفَعالِِِهْم
 .واآلِخَرِة 

ْم َوَتَواَصى الِذيَن َكَفُروا ِفيَما َبْيَنُهْم ِبَأاَل ُيْؤِمُنوا ِبالُقْرآِن ، َوَأاَل َيْنَقاُدوا ِإَليِه ، َوَقااَل َبْعُضاهُ   
ا ُتِلَي الُقْرآُن اَل ُتْنِصُتوا َلُه ، َوَعاِرُضوُه ِباللَّْغِو والَباِطِل ِبْرْفِع الصَّْوِت ِباْلشِّاْعِر ،  ِإَذ: ِلَبْعٍض 

 .َلَعلَُّكْم َتُكوُنوَن َأْنُتْم الَغاِلبيَن . . َأِو الَكاَلِم َأِو الصَِّفيِر 
َساُيِذيُقُهْم َعاَذابًا اَل ُتْمِكاُن اإِلَحاَطاُ  ِبَوْصاِفِه ،       َوَيَتَهدَُّد اهلُل َتَعاَلى َهُؤاَلِء الَكاِفِريَن ِبَأنَُّه  

ا َوَلاْم  َوَسَيْجِزيِهْم ِبَأْسَوِأ َأْعَماِلِهْم ، أَلنَّ َأْعَماَلُهْم الصَّاِلَحَ  ِفي الدُّْنَيا َأْحَبَطَها الشِّْرُ  َوَأْهَلَكَها 
 .َوِلَذِلَ  َفِإنَُّهْم اَل ُيَجاَزْوَن ِإالَّ َعَلى السَّيَِّئاِت  َيْبَق َلُهْم ِمْن َأْعَماِلِهْم ِإالَّ الَقِبيُح السَّيُِّئ

َذاِب َوَذِلَ  الَجَزاُء الشَِّديُد ، الِذي َأَعدَُّه اهلُل أَلْعَداِئِه ، ُهِو النَّاُر ُيَعذَُّبوَن ِفيَها ، َوَيْبَقْوَن ِفي الَع 
 .ْم َوُجُحوِدِهْم ِبآَياِت اهلِل ، َواْسِتْكَباِرِهْم َعْن َسَماِعَها َخاِلِديَن َأَبدًا ، َوِهَي َجَزاُؤُهْم َعَلى ُكْفِرِه

َوَيْسَأُل الَكاِفُروَن اهلَل ، َوُهْم ِفي َناِر َجَهنََّم ، َأْن ُيِرَيُهْم الِذيَن َأَضلُّوُهْم ِمْن َشاَياِطيِن اأُلْناِس    
َأْو ِلَيجَعُلوُهْم ِفي الطََّبَقِ  السُّْفَلى ِمَن ) ، َوِإَهاَنً  َلُهْم والِجِن ِلَيُدوُسوُهْم ِبَأْقَداِمِهْم اْنِتَقامًا ِمْنُهْم 

 ( ..الَعَذاِب ِلَيُكوَن َعَذاُبُهْم َأَشدَّ 
 :في آيات اهلل  الملحدون( 11)

 ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

َن َعَلْيَنا َأَفَمن ُيْلَقى ِفي النَّاِر َخْيٌر َأم مَّان  ِإنَّ الَِّذيَن ُيْلِحُدوَن ِفي آَياِتَنا َلا َيْخَفْو}: قال تعالى  
 [40:  فصلت ]{ َيْأِتي آِمًنا َيْوَم اْلِقَياَمِ  اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم ِإنَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصيٌر

َوَتْكاِذيبًا ، اهلُل َعااِلٌم   الِذيَن ُيَعاِنُدوَن ِفي آَياِت اهلِل َوُحَجِجِه ، َوَيِميُلوَن ِبَها َعِن الَحقِّ ُجُحودًا 
ِبِهْم ، َوُهْم اَل َيْخَفْوَن َعَلْيِه َتَعاَلى ، َوُهَو َلُهْم ِباْلِمْرَصاِد ، َوَهْل َيْسَتِوي ِمْن ُيْلَقى ِفاي النَّااِر   

نًا ُمْطَمئّنًا اَل َيْخَشاى  َعَلى َوْجِهِه َيْوَم الِقَياَمِ  ، ِبَسَبِب ُكْفِرِه َوَتْكِذيِبِه ، َمَع َمْن َيْأِتي َربَُّه ُمْؤِم
اْعَمُلوا َماا ِشاْئُتْم   : ُثمَّ ُيَهدُِّد اهلُل َتَعاَلى َهُؤاَلِء الَكَفَرَة الُمَعاِنِديَن َفَيُقوُل َلُهْم . ِمْن َعَمِلِه َشيئًا 

ُكْم َجِميعًا ، َوُهاَو َخِبياٌر   ِمْن َأْعَماٍل َفِإنَُّكْم َسُتْجَزْوَن َعَلْيَها ، َواهلُل َتَعاَلى ُمْحٍص َعَلْيُكْم َأْعَماَل
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َبِصيٌر ِبَما َتْعَمُلوَن ، َفاْخَتاُروا أَلْنُفِسُكْم َما ِشْئُتْم َبْعَد َأْن َعِلْمُتْم َمِصيَر ُكالٍّ ِماَن الُماْؤِمِنيَن    
 .َوالُمَكذِِّبيَن 

 : الخيان  في الدين( 11)
 ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

َمَثًلا لِّلَِّذيَن َكَفُروا ِاْمَرَأَة ُنوٍح َوِاْمَرَأَة ُلوٍط َكاَنَتا َتْحَت َعْباَدْيِن ِماْن    َضَرَب اللَُّه}: قال تعالى  
{ ِليَنِعَباِدَنا َصاِلَحْيِن َفَخاَنَتاُهَما َفَلْم ُيْغِنَيا َعْنُهَما ِمَن اللَِّه َشْيًئا َوِقيَل اْدُخَلا النَّااَر َماَع الادَّاخِ   

 [10: التحريم]
هلُل َتَعاَلى َمَثاًل ِلَحاِل الُكفَّاِر َوالُمَناِفِقيَن الِذيَن ُيخاِلُطوَن الُمْساِلِميَن ، َوُيَعاِشاُروَنُهْم ،   َيْضِرُب ا

،  َوَلِكنَُّهْم اَل َيْنَتِفُعوَن ِبَما َيْنَتِفُع ِبِه الُمْؤِمُنوَن الُمْخِلُصوَن ِمَن الِعَظاِت والادَّاَلِئِل َوالَباَراِهينِ  
َأِة ُنوٍح َواْمَرَأِة ُلوٍط ، َفَقْد َكاَنْت ُكلٌّ ِمْنُهَما َزْوَجً  ِلَنبِّيٍّ َصااِلٍح ِماْن َأْنِبيااِء اهلِل ،    ِبَحاِل اْمَر

َلَتاا  َوَلِكنَُّهَما َلْم َتْنِفَعا ِبَما َكاَنا َيْدُعَواِن ِإلْيِه ِمَن الَخْيِر َوالُهَدى َواإِلْيَماِن ِبااهلِل َتَعااَلى ، َوَعمِ  
َتُدلُّ على الِخَياَنِ  َوالُكْفِر ، َفاتََّهَمِت اْمَرَأُة ُنوٍح َزوَجَها ِبالُجُنوِن ، َوَكاَنْت إْمَرَأُة ُلاوٍط   َأْعَمااًل

ُتْرِشُد َقْوَمَها ِإَلى ُضُيوِف َزْوِجَها ِلَيْفَعُلوا َمَعُهْم الَخَباِئاَث ، َفَأْهَلَكُهَماا اهلُل َماَع َقْوِمِهَماا ،     
َما النَّاَر ِفي اآلِخَرِة ، َوَلْن َيْنَفَعُهَما ُقْرُبُهَما ِمْن َنِبيَّيِن ِمْن َأْنِبَيااِء اهلِل ، َواَل  َوَسَيُكوُن َمِصيُرُه

 .اْدُخاَل النَّاَر َمَع الدَّاِخِليَن ِإليَها : اْنِتَساُبُهَما ِإليِهَما ، َوُيَقاُل َلُهَما 
 : من تأخذه العزة باإلثم( 13)

  ـــ ـــ ـ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ
َوِمَن النَّاِس َمْن ُيْعِجُبَ  َقْوُلُه ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوُيْشِهُد اللََّه َعَلى َما ِفاي َقْلِباِه   } :قال تعالى  

 َوِإَذا َتَولَّى َسَعى ِفي اْلَأْرِض ِلُيْفِسَد ِفيَها َوُيْهِلَ  اْلَحاْرَث َوالنَّْسالَ  ( 104)َوُهَو َأَلدُّ اْلِخَصاِم 
َوِإَذا ِقيَل َلُه اتَِّق اللََّه َأَخَذْتُه اْلِعزَُّة ِباْلِإْثِم َفَحْسُبُه َجَهنَُّم َوَلِباْئَس  ( 101)َواللَُّه َلا ُيِحبُّ اْلَفَساَد 

 { [ 106-104/البقرة(  ]106)اْلِمَهاُد 
َتَظاَهُروَن ِبالَوَرِع َوِطيِب السَّاِريَرِة ،  ُهَناَ  ُأَناٌس ُمَناِفُقوَن ُتْعِجُب الَمْرَء َحاَلوُة َأْلِسَنِتِهْم ، َوَي 

ُهْم َوُيْشِهُدوَن اهلَل َعَلى ِصْدِق َطِويَِّتِهْم َوُقُلوِبِهْم ، َوُقُلوُبُهْم ِفي الَحِقيَقِ  ِهَي َأَمرُّ ِمَن الصَّْبِر ، َف
ْعِجُزُهْم َأْن َيُغشُّوا النَّاَس ِبَما َيْظَهُر َيُقوُلوَن َحَسنًا ، َوَيْفَعُلوَن َسيِّئًا ، َوُهْم َشِديُدو الَجَدِل ، ال ُي

 .َعَليِهْم ِمَن الَمْيِل ِإلى اإِلْصاَلِح 
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َخاَف الَفْوت« » َمْن َأْيَقَن الَمْوت 410 

َفِإَذا اْنَصَرَف الَواِحُد ِمْن هُؤالِء ِإلى الَعَمِل ، َأْو ِإذا َتَولَّى َواَلَيً  َيُكوُن َلُه ِفيَهاا ُساْلَطاٌن ،     
َوٍة َوَجْفَوٍة ، َتَتَمثَُّل ِفي ِإْهاَلِ  النََّباِت َوالَحْرِث ، َوِإْتالِف النَّْسِل اتََّجَه َإَلى الشَّرِّ َوالَفَساِد ِفي َقْس

 .الِذي ُيَمثُِّل اْمِتَداَد الَحَياِة ، َواهلُل َتَعاَلى َيْكَرُه الَفَساَد َوالُمْفِسِديَن 
اَل َتْفَعْل ذِلَ  َواتَّاِق  : َفَساِد ، َوِقيَل َلُه َفِإَذا َأْخَرَج هَذا الُمَناِفُق ِحْقَدُه َعْن َطِريِق الَتْخِريِب َوال 

َفِإْن َيْفَعاْل هاذا   . اهلَل ، َواْسَتِح ِمْنُه ، اْسَتَعزَّ ِباإِلْثِم َوالَخِطيَئِ  ، َوَرَفَع َرْأَسُه ِفي َوْجِه الَحقِّ 
َس الَمَقرُّ َوالِمَهاُد َلُه ، َوِهي الَجاَزاُء  الُمَناِفُق ذِلَ  َفَجَهنَُّم َحْسُبُه ، َوِفيَها الِكَفاَيُ  َلُه ، َوِهَي ِبْئ

 .اأَلْوَفى َعَلى َأْفَعاِلِه َوآَثاِمِه 
 : عدم اتباع منهج اهلل( 14)

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
َوِبْئَس اْلَمِصيُر  َأَفَمِن اتََّبَع ِرْضَواَن الّلِه َكَمن َباء ِبَسْخٍط مَِّن الّلِه َوَمْأَواُه َجَهنَُّم}:  قال تعالى  
 [161:  آل عمران ]{ 

اَل َيْسَتوي َمِن اتََّبَع أْمَر اهلِل ِفيَما َشَرَعُه ، َوَتَرَ  الُغُلوَل َوَغْيَرُه ِمَن الَفَواِحِش َوالُمْنَكاَراِت ،  
َحقَّ َغَضَب اهلِل ِبِفْعاِل  َحتَّى َزَكُت َنْفُسُه ، َفاْسَتَحقَّ ِرْضَواَن اهلِل ، َوَجزيَل َثَواِبِه ، َمَع َمِن اْسَت

َفَكااَن  . ِمْن َسِرَقٍ  ، َوِخَياَنِ  َأَماَنٍ  ، َوُغُلوِل ، َوَقْتٍل ، َوَساْلٍب  : الَخَطايا ، َواْرِتَكاِب الذُُّنوِب 
 .َجَزاُؤُه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصيرًا 

 : من صد عن دين اهلل( 11)
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

َأْم َيْحُسُدوَن النَّاَس ( 13)َأْم َلُهْم َنِصيٌب ِمَن اْلُمْلِ  َفِإًذا َلا ُيْؤُتوَن النَّاَس َنِقيًرا } : عالى قال ت 
َعِظيًماا   َعَلى َما َآَتاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه َفَقْد َآَتْيَنا َآَل ِإْبَراِهيَم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَ  َوَآَتْيَناُهْم ُمْلًكاا 

[ 11-13/النساء(  ]11)ِمْنُهْم َمْن َآَمَن ِبِه َوِمْنُهْم َمْن َصدَّ َعْنُه َوَكَفى ِبَجَهنََّم َسِعيًرا َف( 14)
}  

ُه ُيْنِكُر اهلُل َتَعاَلى َعَلى َهُؤالِء الَيُهوِد أْن َيُكوَن َلُهْم َنِصيٌب ِمَن الُمْلِ  َوالتََّصرُِّف ، َبْعَد أْن َفَقُدو
ْلِمِهْم ، َوُطْغَياِنِهْم ، َوإيَماِنِهْم ِبالِجْبِت َوالطَّاُغوِت ، ُثمَّ َيِصُفُهُم اهلُل َتَعاَلى ِبالُبْخِل ِبُكْفِرِهْم ، َوُظ

َلْو َأنَُّهْم َكاَن َلُهُم الُمْلُ  ، َوَحقُّ التََّصرُِّف ، َلَما َأْعَطوا النَّاَس َشيئًا ، َخْوفًا : َواألَثَرِة ، َوَيُقوُل 
 .َد َما َلَدْيِهْم ، َوَلَحَصُروا َمَناِفَعُه ِفي َأْنُفِسِهْم ِمْن أْن َيْنَف
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َخاَف الَفْوت« » َمْن َأْيَقَن الَمْوت 411 

 إنَّ َهُؤاَلِء ُيِريُدوَن أْن َيِضيَق َفْضُل اهلِل ِبِعَباِدِه ، َواَل ُيِحبُّوَن َأْن َيُكوَن ألمٍَّ  َفْضٌل َأْكَثُر ِممَّاا  
َوإنَّ . وِر ِبَنَسِبِهْم ، َوَتَقاِليِدِهْم ، َمَع ُسوِء َحاِلِهْم َلُهْم َأْو ِمْثُلُهْم ، ِلَما اْسَتْحوَذ َعَلْيِهْم ِمَن الُغُر

، َعَلى َما َرَزَقُه اهلُل ِمَن النُُّبوَِّة الَعِظيَمِ  ، ُهَو الِذي َمَنَعُهْم ِمَن التَّْصِديِق   َحَسَدُهْم ِللرَُّسوِل 
َوإْن َيْحُساُدوا  .ِب ، َوَلْيَس ِمْن َبني ِإْساَراِئيَل  َواإِليَماِن ِبَما َجاَء ِبِه الرَُّسوُل ، أَلنَُّه ِمَن الَعَر

ُمَحمَّدًا َعَلى َما أوِتَي ، َفَقْد أْخَطُؤوا إْذ أنَّ َما أَتى اهلُل ُمَحمَّدًا َلْيس ِبْدعًا ِمَن اهلِل ، َفَقاْد آَتاى   
ا َيْعَجُبوَن ِممَّا آَتى اهلُل ُمَحمَّدًا ، َوَلْم اهلُل َهذا آَل ِإْبَراِهيَم ، َوالَعَرُب ِمْن ُذرِّيَِّ  ِإْسَماِعيَل ، َفِلَماَذ

 َيْعَجُبوا ِممَّا آَتى آَل ِإْبَراِهيَم؟
َفِريٌق َوَمَع َذِلَ  َفَقْد آَمَن َفِريٌق ، ِمْن َأْقَواِم َهُؤالِء اأَلْنِبَياِء ، ِبَما َجاَءُهْم ِبِه َأْنِبَياُؤُهْم ، َوَكَفَر  

ِفيَها ، َوَيُصدُّ النَّاَس َعْن َسِبيِل اهلِل ، َوَعِن اتَِّباِع الَحاقِّ ، َوَكَفاى    َوَسَعى ِفي اأَلْرِض ُيْفِسَد
 .ِبالنَّاِر ُعُقوَبً  َلُهْم َعَلى ُكْفِرِهْم َوِعَناِدِهْم ، َوُمَخاَلَفِتِهْم ُكُتَب اهلِل َوُرُسَلُه 

 : قتل النفس عدوانا وظلمًا( 16)
  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل َتْأُكُلوْا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإالَّ َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعان  }  : قال تعالى 
اًنا َوُظْلًماا  َوَمن َيْفَعْل َذِلَ  ُعْدَو( 10)َتَراٍض مِّنُكْم َواَل َتْقُتُلوْا َأنُفَسُكْم ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكْم َرِحيًما 

 [30،10/النساء ]{ ( 30)َفَسْوَف ُنْصِليِه َناًرا َوَكاَن َذِلَ  َعَلى اللَِّه َيِسيًرا 
َيْنَهى اهلُل َتَعاَلى النَّاَس َعْن أْن َيأُكَل َبْعَضُهْم َماَل َبْعٍض ِبالَباِطِل ، أْي أْن َيأُخَذُه ِبَطِريٍق َغْياِر  

َوإْن َظَهَرْت ِفي َقاِلِب الُحْكِم الشَّاْرِعيِّ ، ِمّماا   . . ا َوالِحَيِل َوَغْيِرها َكالِقَماِر َوالرَِّب: َشْرعيِّ 
َفاهلُل َتَعاَلى ُيَحرُِّم َعلاى النَّااَس َتَعااِطي    . َيْعَلُم اهلُل أنَّ َمَتَعاِطيَها إنََّما ُيِريُد الِحيَلَ  ألْكِل الرِّبا 

ْمَواِل ، َواْسَتْثَنى ِمَن التَّْحِريِم الُمَتاَجَرَة الَمْشُروَعِ  الِتي َتِتمُّ اأَلْسَباِب الُمَحرََّمِ  ِفي اْكِتَساِب اأَل
َعْن َتَراٍض َبيَن الَباِئِع َوالُمْشَتِري ، َفَسَمَح اهلُل ِللُمْؤِمِنيَن ِبَتَعاِطيَها ، َوالتََّسابُِّب ِفاي َكْساِب    

يَن َعْن َقْتِل َأْنُفِساِهْم ِباْرِتَكااِب الُمَحرََّمااِت ، َوأْكاِل     َوَيْنَهى اهلُل َتَعاَلى الُمْؤِمِن. اأَلْمَواِل ِبَها 
ُهْم اأَلْمَواِل ِبالَباِطِل ، َفإنَّ اهلَل َكاَن َرِحيمًا ِبِهْم ِفيَما أَمَرُهْم ِبِه ، َوَنَهاُهْم َعْنُه ، ألنَّ ِفيِه َصاَلَح

. 
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َخاَف الَفْوت« » َمْن َأْيَقَن الَمْوت 411 

ْتاًل َحِقيقًا َوَأْعَدَمها الَحَياَة ِبَحديٍد َأْو ِبُسمٍّ أْو َغْيِر َذِلَ  َوهِذِه اآلَيُ  َتْشَمُل َأْيضًا َمْن َقَتَل َنْفَسُه َق
َوَجَعَل اهلُل ِجَناَيَ  اإِلنَساِن َعلى َغْيِرِه ِجَناَيً  َعَلى َنْفِساِه َوَعَلاى الَبَشاِريَِّ     . ، َأْو َقَتَل َغْيَرُه 

 .َجْمَعاَء 
ُه ُمْعَتِديًا ِفيِه َعَلى الَحقِّ ، َوَظاِلمًا ِفي َتَعاِطياِه ، َوَعاِرفاًا   َوَمْن َتَعاَطى َما َنَهى اهلُل َتَعاَلى َعْن

يٌر َبَتْحِريِمِه ، َوُمَتَجاِسرًا َعَلى اْنِتَهاِكِه ، َفإنَّ اهلَل َسْوَف ُيَعذُِّبُه ِفي َناِر َجهََّنم ، َوَذِلَ  َسْهٌل َيِس
 .َعليِه 

 : قتل المؤمن عمدا( 10)
 ــ ـ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ــ

َوَمن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا مَُّتَعمًِّدا َفَجَزآُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب الّلُه َعَلْياِه َوَلَعَناُه   }:قال تعالى  
 [03: النساء]{ َوَأَعدَّ َلُه َعَذاًبا َعِظيًما

ُمْؤِمنًا ُمَتَعمِّدًا َقْتَلُه ، ُمْسَتِحاًل َذِلَ  الَقْتَل ،  َوإذا َعَرَف الرَُّجُل اإِلْساَلَم َوَشَراِئِعِه ، ُثمَّ َقَتَل َرُجاًل
ُه ِفي النَّاِر َفَجَزاُؤُه ِعْنَد اهلِل َجَهنََّم َيْبَقى ُمَخلَّدًا ِفيَها ، َوَيْلَعُنُه اهلُل ، َوُيْبِعُدُه ِمْن َرْحَمِتِه ، َوَيْجَعُل

 .ِفي َعَذاٍب َأليٍم 
 ما هو القتل عمدا؟: مسأل  

 .أن يقصد المكلف قتل إنسان  معصوم الدم فيقتله بما يغلب على الظن موته به قتل العمدال

 من هو اإلنسان المعصوم الدم ؟: مسأل  
 [ المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد ] أربع  أصناف  اإلنسان المعصوم الدم

 متى يكون القتل عمدا؟: مسأل  
]*[متالزم   ال يكون القتل عمدا إال بثالث  شروط: 
 أن يقصد القاتل القتل ( 1)
 أن يعلم القاتل أن الذي قصد قتله معصوم الدم ( 1)

 .أن تكون اآلل  المستخدم  في القتل مما يغلب على الظن أنها تقتل ( 3)

لو رأى إنسانًا وهو في أرض حرب، فظن أنه حربي فرماه فقتله، فإذا هاو غيار   : مسأل  
 ؟حربي فهل يعتبر ذل  قتل عمد 
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وهو في أرض حرب، فظن أنه حربي فرماه فقتله، فإذا هو غير حربي، فهذا  لو رأى إنسانًا
 .ليس بعمد؛ ألنه لم ينِو قتل المعصوم

تنبيه :    إّنا   : ويالحظ أنَّ هذا إذا وافق أولياء المقتول على ذل ، أماا لاو قاالوا
د ني  خفيا ، والشارع ال   لم أقصده، فالقول قول أولياء المقتول؛ ألن القص: قصدَته، فقال

يحكم إال بالظاهر، والظاهر أنه قصد، ودعواه أنه لم يقصد، أو أنه ظنه غير آدمي دعاوى  
أنا لم أقصد، : غير مقبول  منه؛ ألننا لو قبلنا ما ادعاه لكان كل من قتل نفسًا بغير حق يقول

 .أْو لم أظنه آدميًا معصومًا، أو ما أشبه ذل 
أنا ما ظننات  : رب المقتول بالفأس أو بالساطور على رأسه، وقاللو أن القاتل ض: مسأل  

 أنه يموت ، فهل ُيقبل منه ذل ؟
 .ال يقبل منه ذل  ألن هذا يغلب على الظن أنه يموت به

أنا ما ظننت أناه يماوت ،   : لو أن القاتل ضرب المقتول بالمهفَّ  ففزع فمات وقال: مسأل  
 فهل ُيقبل منه ذل ؟
 .هذ االيغلب على الظن أنه يموت به يقبل منه ذل  ألن

 : الهجرة من بالد الكفر وهم قادرون عليها امن تركو( 18)
  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

ْنُتْم َقاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضاَعِفيَن  ِإنَّ الَِّذيَن َتَوفَّاُهُم اْلَمَلاِئَكُ  َظاِلِمي َأْنُفِسِهْم َقاُلوا ِفيَم ُك} :قال تعالى  
 ِفي اْلَأْرِض َقاُلوا َأَلْم َتُكْن َأْرُض اللَِّه َواِسَعً  َفُتَهاِجُروا ِفيَها َفُأوَلِئَ  َمْأَواُهْم َجَهانَُّم َوَسااَءتْ  

َتِطيُعوَن ِحيَلً  َوَلا َيْهَتُدوَن ِإلَّا اْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن َلا َيْس( 00)َمِصيًرا 
َوَمْن ُيَهاِجْر ِفي ( 00)َفُأوَلِئَ  َعَسى اللَُّه َأْن َيْعُفَو َعْنُهْم َوَكاَن اللَُّه َعُفوًّا َغُفوًرا ( 08)َسِبيًلا 

ُمَهااِجًرا ِإَلاى اللَّاِه     َسِبيِل اللَِّه َيِجْد ِفي اْلَأْرِض ُمَراَغًما َكِثيًرا َوَسَعً  َوَمْن َيْخُرْج ِمْن َبْيِتاهِ 
( 100)َوَرُسوِلِه ُثمَّ ُيْدِرْكُه اْلَمْوُت َفَقْد َوَقَع َأْجُرُه َعَلى اللَّاِه َوَكااَن اللَّاُه َغُفاوًرا َرِحيًماا      

 { [ 100-00/النساء]
وَن َيْوَم َبْدٍر َمَعُهْم إلاى  َكاَن ِفي َمكََّ  َقْوٌم َقْد َأْسَلُموا ، َوَأْخُفوا ِإْساَلَمُهْم ، َفَأْخَرَجُهُم الُمْشِرُك

ِقَتاِل الُمْسِلِميَن ، َفُأِصيَب َبْعُضُهْم ، َفَقاَل الُمْسِلُموَن َكاَن َأْصَحاُبنا َهُؤالِء ُمْسِلِميَن ، َوُأكْرُهوا 
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ِلِميَن الُمْسَتْخِفيَن َفَكَتَب الُمْسِلُموَن إلى َمْن َبِقَي ِمَن الُمْس. َفَنَزَلْت َهِذِه اآلَيُ  . َفاْسَتْغَفُروا َلُهْم 
 .َأنَُّهْم اَل ُعْذَر َلُهْم ، َوَأنَّ َعَلْيِهم الِهْجَرَة : ِفي َمكََّ  

ِفي واآلَيَ  َعامٌَّ  َتَتَناَوُل ُكلَّ َمْن أَقاَم َبْيَن الُمْشِرِكيَن ، َوُهَو َقاِدٌر َعَلى الِهْجَرِة ، َوَليَس ُمَتمكِّنًا 
َوُظْلُمُهْم أَلْنُفِسِهْم . ِر ِديِنِه ، َفُهَو َظاِلٌم ِلَنْفِسِه ، ُمْرَتِكٌب َحَرامًا ِباإلْجَماِع َموِطِنِه ِمْن إَقاَمِ  أُمو

ُهَو َتْرُكُهُم الَعَمَل ِبالَحقِّ َخْوفًا ِمَن اأَلَذى ، َوَفْقِد الَكَراَمِ  ِعْنَد َذِوي ُقْرَباُهْم ِماَن الُمْبِطِلايَن ،   
ْعَتِذُر ِبِه الِذيَن ُيَساِيُروَن َأْصَحاَب الِبَدِع ِبُحجَِّ  َدْفِع األَذى َعاْن َأْنُفِساِهْم   َوَهذا االْعِتَذاُر ِممَّا َي

 ِبُمَداَراِة الُمْبِطِليَن ، َوَهَذا ال ُيْعَتدُّ ِبِه ، ألنَّ الَواِجَب َيْقِضي َعَليِهْم ِبإَقاَمِ  الَحقِّ َماَع اْحِتَماالِ  
 .الِهْجَرِة إلى َحْيُث َيَتَمكَُّنوَن ِمْن ِإَقاَمِ  ِديِنِهْم اأَلَذى ِفي َسِبيِل اهلِل ، َأِو 

إَّن الِذيَن َتْحُضُرُهُم الَوَفاُة ، َوُهْم ُمِقيُموَن ِفي َأْرِض الشِّاْرِ  اَل َيْساَتِطيُعوَن   : َوَمْعَنى اآليِ  
َتَعاَلى َهُؤالِء َظاِلِميَن َأْنُفَساُهْم ِبَتاْرِكِهُم    َوَقْد َعّد اهلُل) ِإَقاَمِ  الشََّعاِئِر الدِّيِنيَِّ  ، َواَل ِإْظَهاَرَها 

ِلَم ِلِبْثُتْم ُمِقيِمايَن ِفاي َأْرِض   : ، َفَتْسأُلُهُم الَمالِئَكُ  الِكَراُم ( الِهْجَرَة إلى َداِر األْمِن َواإلْساَلِم 
ِفيَن ِفي اأَلْرِض ، اَل َيْقاِدُروَن َعَلاى   ِإنَُّهم ُكاُنوا ُمْسَتْضَع: الُكْفِر ، َوَتَرْكُتُم الِهْجَرَة؟ َفُيِجيُبوَن 

َأَلْيَسْت َأْرُض اهلِل َواِسَعً  : َفَتُقوُل َلُهُم الَماَلِئَكُ  . الُخُروِج ِمَن الَبَلِد ، َوال الذََّهاِب ِفي اأَلْرِض 
إنَّ : إِليَماِن؟ َوَيَقوُل َتَعااَلى  َفُتَهاِجُروا ِفيَها إلى َحْيُث اأَلْمِن َوالُحرِّيَُّ  ، َوالُقْدَرُة َعَلى ِإْظَهاِر ا

 .َهُؤالِء الظَّاِلِميَن أَلْنُفِسِهْم َمْأَواُهْم َجَهنَُّم ، َوَساَءْت َمِصيرًا 
َواْسَتْثَنى اهلُل َتَعاَلى ِمْن ُسوِء الَمِصيِر ، الِذي َيْنَتِظُر الَقاِعِديَن َعِن الِهْجَرِة ِمْن َداِر الشِّاْرِ     
الُمْسَتْضَعِفيَن الِذيَن اَل َيْقِدُروَن َعَلى التََّخلُِّص ِمْن  -َتِطيُعوَن ِإَقاَمَ  َشَعاِئِر ِديِنِهِم َوُهْم اَل َيْس -

َأْيِدي الُمْشِرِكيَن ، َوالِذيَن َلْو َقِدُروا َعَلى التََّخلُِّص َلَما اْسَتَطاُعوا االْهِتَداَء إلى ُسُلوِ  الطَِّريق 
 .الَعَجَزِة َوالَمْرَضى َوالنَِّساِء َوالُمَراِهِقيَن الِذين َعَقُلوا ، َوإيَجاِد السَِّبيِل ، َك

َفَهُؤالِء الَمْعُذوُروَن َقْد َيَتَجاَوُز اهلُل َعْنُهْم ِبَتْرِ  الِهْجَرِة ِمْن َداِر الُكْفِر ، َواهلُل َكثياُر الَعْفاِو     
 .َوالُغْفَراِن 

َلى الِهْجَرِة ، َوُيَرغُِّبُهْم ِفي ُمَفاَرَقِ  الُمْشِرِكيَن ، َوُيْعِلُمُهاْم أنَّ  ُيَحرُِّض اهلُل َتَعاَلى الُمْؤِمِنيَن َع 
الُمْؤِمِنيَن َحْيُثَما َذَهُبوا َوَجُدوا َأَماِكَن َأْمٍن َيْلَجُؤوَن إَليَها ، َوَيَتَحصَُّنوَن ِبها ِمَن الُمْشاِرِكيَن ،  

َوَماْن َيْخاُرُج   . اِغُموَنُهِم ِبها ، َوَيِجُدوَن َسَعً  ِفي الرِّْزِق َوَيَتَحرَُّروَن ِفيها ِمَن اأَلْعَداِء ، َوُيَر
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واِب ِمْن َبْيِتِه ِبِنيَِّ  الِهْجَرِة َفَيْلَقى َحْتَفُه ِفي الطَِّريِق ، َفَقْد َحَصَل َلُه الثََّواُب ِعْنَد اهلِل ، ِمْثَل َثا 
 .َمْن َهاَجَر 

ْعَماُل ِبالنَِّياِت ، َوِإنََّما ِلُكلَّ اْمِرىٍء َما َنَوى ، َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتاُه  ِإنََّما اأَل: " َوَجاَء ِفي الَحِديِث 
إلى اهلِل َوَرُسوِلِه َفِهْجَرُتُه إلى اهلِل َوَرُسوِلِه ، َوَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه إلى ُدْنَيا ُيِصيُبها ، أو اْمَرأٍة 

 "يِه َيْنِكُحَها ، َفِهْجَرُتُه إلى َما َهاَجَر إَل
 : مشاقق  الرسول( 10)

  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
َوَمن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُه اْلُهَدى َوَيتَِّبْع َغْيَر َساِبيِل اْلُماْؤِمِنيَن   }:قال تعالى  

 [111: النساء]{ ُنَولِِّه َما َتَولَّى َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساءْت َمِصيًرا
ِباْرِتَداِدِه َعِن اإِلْساَلِم ، َوِإْظَهاِر الَعَداَوِة َلُه ، َوَمْن َيْسُلْ  َغْيَر َطِريِق   ْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل َم

الشَِّريَعِ  الِتي َجاَء ِبَها الرَُّسوُل ، َفَصاَر ِفي ِشقٍّ ، َوالشَّْرُع ِفي ِشقٍّ آَخَر ، َوَذِلَ  َعْن َعَماٍد  
َظَهَر َلُه الَحقُّ ، َوَتَبيََّن َلُه الرُّْشُد ، َوَمْن َيتَّبْع َغْيَر َسِبيِل الُمْؤِمِنيَن ، الِتي َقااَم   ِمْنُه ، َبْعَدَما

، َجااَزاُه اهلُل  ( َوِإْجَماِع اأُلمَِّ  َدِليٌل َعَلى الِعْصَمِ  ِمَن الَخَطاأ  ) َعَلْيَها ِإْجَماُع اأُلمَِّ  الُمْسِلَمِ  
َحسَِّن َلُه َأْفَعاَلُه ِفي َصْدِرِه ، َوُيَزيَِّنَها َلُه اْسِتْداَرجًا َلُه ، َوَيْجَعَل َمِصايَرُه ِفاي   َعَلى َذِلَ  ِبَأْن ُي

 .َجَهنََّم ، َيْصَطِلي ِبَلَظاَها ، َوَساَءْت ُمْسَتَقّرًا َوَمِصيرًا 
 : إبليس وأتباعه( 60)
  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
ْقَناُكْم ُثمَّ َصوَّْرَناُكْم ُثمَّ ُقْلَنا ِلْلَمآلِئَكِ  اْسُجُدوْا آلَدَم َفَسَجُدوْا ِإالَّ ِإْبِلايَس  َوَلَقْد َخَل} : قال تعالى  

َقاَل َما َمَنَعَ  َأالَّ َتْسُجَد ِإْذ َأَمْرُتَ  َقاَل َأَنْا َخْيٌر مِّْنُه َخَلْقَتِني ِمان  ( 11)َلْم َيُكن مَِّن السَّاِجِديَن 
َقاَل َفاْهِبْط ِمْنَها َفَما َيُكوُن َلَ  َأن َتَتَكبََّر ِفيَها َفااْخُرْج ِإنَّاَ  ِماَن    ( 11)ِمن ِطيٍن  نَّاٍر َوَخَلْقَتُه
َقاَل َفِبَماا  ( 11)َقاَل ِإنََّ  ِمَن الُمنَظِريَن ( 14)َقاَل َأنِظْرِني ِإَلى َيْوِم ُيْبَعُثوَن ( 13)الصَّاِغِريَن 

ُثمَّ آلِتَينَُّهم مِّن َبْيِن َأْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعاْن  ( 16)ِصَراَطَ  اْلُمْسَتِقيَم  َأْغَوْيَتِني أَلْقُعَدنَّ َلُهْم
َقاَل اْخُرْج ِمْنَها َمْذُؤوًما مَّْدُحوًرا لََّمن ( 10)َأْيَماِنِهْم َوَعن َشَمآِئِلِهْم َواَل َتِجُد َأْكَثَرُهْم َشاِكِريَن 

 [18:11/األعراف ]{  ( 18)َجَهنََّم ِمنُكْم َأْجَمِعيَن َتِبَعَ  ِمْنُهْم أَلْمألنَّ 
ْم ِبَأنَّاُه  ُيَنبُِّه اهلُل َتَعاَلى النَّاَس إَلى َشَرِف َأِبيِهْم آَدَم ، َوُيَبيُِّن َلُهْم َعَداَوَة ِإْبِليَس َلُهْم ، َوُيَذكُِّرُه

يِه ِمْن ُروِحِه ، َوَأنَُّه َأَمَر الَماَلِئَكَ  ِبالسُُّجوِد آلَدَم َخَلَق آَدَم ِمْن ِطيٍن ، ُثمَّ َبْعَد َأْن َصوََّرُه َنَفَخ ِف
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َلى ، َتْكِريمًا َوَتْعِظيمًا ، َفَسَجُدوا ِإَطاَعً  أَلْمِر اهلِل ، إالَّ ِإْبِليَس َفِإنَُّه َرَفَض السُُّجوَد ، َوَتَمرََّد َع
َما َمَنَعَ  َأْن َتْسُجَد ِإْذ َأَمْرُتَ  ِبالسُُّجوِد؟ َفَردَّ َعَلى : َلُه  َوَسَأَل اهلُل َتَعاَلى ِإْبِليَس َفَقاَل.َأْمِر َربِِّه 

ِإنَُّه َخْيٌر ِمْن آَدَم ، أَلنَُّه َمْخُلوٌق ِمْن َناٍر ، َوآَدُم َمْخُلوٌق ِماْن ِطايٍن ، َوالنَّااُر    : َخاِلِقِه َقاِئاًل 
َفَأَمَر . َلْم َيْسُجْد آلَدَم ، َواأَلْفَضُل اَل َيْسُجُد ِلْلَمْفُضوِل  َأْفَضُل ِمَن الطِّيِن ِفي َرْأِي ِإْبِليَس ، ِلَذِلَ 

ِتِه اهلُل َتَعاَلى ِإْبِليَس ِبَأْن َيْهِبَط ِمَن الَجنَِّ  ِإَلى اأَلْرِض ، ِلِعْصَياِنِه َأَمَر َربِِّه ، َوُخُروِجِه َعْن َطاَع
مَّ َأَمَرُه َتَعاَلى ِبالُخُروِج ِمَن الَجنَِّ  َذِلياًل َحِقيرًا ، ِبَسَبِب ُكْفِرِه ُث. ، َفَما َيْنَبِغي َلُه َأْن َيَتَكبََّر ِفيَها 

َفاْسَتْدَرَ  ِإْبِليُس ، َوَسَأَل َربَُّه َأْن ُيْمِهَلُه َواَل ُيِميَتُه ِإَلى َيْوِم الِقَياَمِ  ، . َوَتَمرُِّدِه َعَلى َأْمِر َربِِّه 
َوَقْد َأَراَد ِإْبِليُس ِبَذِلَ  َأْن َيِجَد ُفْسَحً  ِمَن . ُث ِفيِه اهلُل الَخالِئَق ِلْلِحَساِب َوُهَو الَيْوَم الِذي َسَيْبَع

َفَأَجاَبُه اهلُل َتَعاَلى إَلى ُسَؤاِلِه ِلِحْكَماٍ  اْقَتَضاْتَها ِإَراَدُتاُه    . الَوْقِت إِلْغَواِء َبِني آَدَم َوِإْضاَلِلِهْم 
َوَقْد َأْنَظَرُه اهلُل إَلى َيْوِم الَوْقِت الَمْعُلوِم ، َياْوَم ُياْنَفُخ   . اَلُف َوال ُتَعاَرُض َوَمِشيَئُتُه الِتي اَل ُتَخ

َلمَّا اْسَتوَثَق ِإْبِليُس ِمْن َوْعِد اهلِل َلُه ِبِإْبَقاِئِه ِإلاى َياْوِم   . ِفي الصُّوِر َكَما َجاَء ِفي آَيٍ  ُأْخَرى 
( َفِبَماا َأْغاَويَتِني   ) َكَما َأْغاَوْيَتِني  : لُمَعاَنَدِة َوالتََّمرُِّد َفَقاَل ِلَربِِّه الَوْقِت الَمْعُلوِم ، َأَخَذ ِفي ا

َعاَدُهْم َعْن َوَأْضَلْلَتِني َوَأْهَلْكَتِني َفِإنَِّني َسُأَحاِوُل ِفْتَنَ  ُذرِّيَِّ  آَدَم ، َوَسَأْعَتِرُض َسِبيَلُهْم ُمَحاِواًل ِإْب
ُثامَّ  .  يِم ، َطِريِق الَحقِّ َوالُهَدى ، ِبَأْن ُأَزيَِّن َلُهْم ُطُرقًا ُأْخرى َحتَّى َيِضلُّوا َطِريِق اهلِل الُمْسَتِق

، ( ِماْن َخْلِفِهاْم   ) َوُأَرغُِّبُهْم ِفي ُدْنَيااُهْم  ( ِمْن َبْيِن َأْيِديِهْم ) َسُأَحأِوُل َتْشِكيَكُهْم ِفي آِخَرِتِهْم 
َعاْن  ) ، َوَسُأَزيَِّن َلُهم الَمَعاِصَي ، َوُأَحسِّاُنها َلُهاْم   ( َعْن َأْيَماِنِهْم ) ْم َوَسُأَشبُِّه َعَلْيِهْم ِديَنُه

َوَسَأْفِتُنُهْم ، َما اْسَتَطْعُت ، َحتَّى اَل َتِجَد َيا َربِّ َبْيَن َبِني آَدَم َكثيرًا ِمَن الُمِطيِعايَن  ( َشَماِئِلِهْم 
مَّ َأكََّد اهلُل َتَعاَلى َلْعَنَتُه َعَلى ِإْبِليَس َوَطْرَدُه َلُه ، َوِإْبَعاَدُه َعِن الَمأِل ُث. الشَّاِكِريَن أَلْنُعِمَ  َعَلْيِهْم 

ِإنَُّه َوَمْن َيتَِّبُعُه ِماْن  : ُمْقصًى ُمْبَعٌد ، َوَقاَل َلُه ُمَهدِّدًا ( َمْذُؤوٌم ) اأَلْعَلى ، َوُهَو َمِقيٌت َمِعيٌب 
 .ْم َجَهنََّم ، َوَسَيْمَلُؤَها ِمْنُهْم َجِميعًا َبِني آَدَم َسَيُكوُن َمِصيُرُه

 : من أغلق حواسه عم سماع كلم  الحق( 61)
 ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
َن ِبَها َوَلُهْم َأْعُيٌن َوَلَقْد َذَرْأَنا ِلَجَهنََّم َكِثيًرا مَِّن اْلِجنِّ َواإِلنِس َلُهْم ُقُلوٌب الَّ َيْفَقُهو}:قال تعالى  

 ]{ اِفُلوَنالَّ ُيْبِصُروَن ِبَها َوَلُهْم آَذاٌن الَّ َيْسَمُعوَن ِبَها ُأْوَلِئَ  َكاأَلْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأْوَلِئَ  ُهُم اْلَغ
 [100:  األعراف
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نَََّم ، ألنَُّهْم َيْعَمُلوَن َعَماَل أْهِلَهاا ، َواَل   َلَقْد َخَلْقَنا َكثيرًا ِمَن اإِلْنِس َوالِجنِّ ِلَيُكوُنوا َوُقودًا ِلَجَه
، َيْنَتِفُعوَن ِبَشيٍء ِمْن َجَواِرِحِهْم الِتي َجَعَلها اهلُل َسِبياًل ِلْلِهَداَيِ  ، َفاَل َيْسَمُعوَن الَحقَّ ِباآَذاِنِهم  

َفُهْم َكالَبَهاِئِم َواألْنَعاِم السَّاِرَحِ  ، اَل َتْنَتِفُع َوال َيْفَقُهوَنُه ِبُقُلوِبِهْم ، َوال َيَرْوَن النُّوَر ِبُعُيوِنِهْم ، 
دََّوابَّ ِبَحَواسَِّها إال ِفيَما َيَتَعلَُّق ِبَمَعاِشَها َوَبَقاِئَها ، أْو ُهْم َشرٌّ ِمَن الدََّوابِّ َوأْكَثُر َضالاًل ، ألنَّ ال

وألنَّ الدََّوابَّ َتْفَعُل . َتْفَقْه َكاَلَمُه ، ِبِخالِف َهُؤالِء َقْد َتْسَتِجيُب ِلراِعيها إذا أِنَسْت ِبِه ، َوإْن َلْم 
أمَّا الَكاِفُروَن ِفِإنَُّهْم ُخِلُقوا ِلَيْعُبُدوا اهلَل َوُيَوحُِّد ُه ، . َما ُخِلَقْت َلُه ، إمَّا ِبَطْبِعَها َوإمَّا ِبَتْسِخيِرَها 

 .اِفُلوَن َفَكَفُروا ِباهلِل ، َوأْشَرُكوا ِبِه َفُهُم الَغ
 : الفرار من الزحف( 61)
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

َوَمان  ( 11)َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروْا َزْحفًا َفاَل ُتَولُّوُهُم اأَلْدَباَر }:قال تعالى 
َجَهنَُّم  اٍل َأْو ُمَتَحيِّزًا ِإَلى ِفَئٍ  َفَقْد َباء ِبَغَضٍب مَِّن اللَِّه َوَمْأَواُهُيَولِِّهْم َيْوَمِئٍذ ُدُبَرُه ِإالَّ ُمَتَحرِّفًا لِِّقَت

 [16: األنفال ]{   َوِبْئَس اْلَمِصيُر 
ُحثُُّهْم َيْأُمُر اهلُل َتَعاَلى الُمْؤِمِنيَن ِبالثََّباِت ِفي الَمْعَرَكِ  ، َوِبُمَواَجَهِ  الَكاِفِريَن ِبُقُلوٍب ُمْؤِمَنٍ  ، َوَي
ألنَّ  َعَلى َعَدِم الِفَراِر َوَتْوِلَيِ  الظُُّهوِر ِلأَلْعَداِء ، َوِإْن َكاَن الَكاِفُروَن َأْكَثَر ِمَن الُمْؤِمِنيَن َعَددًا ،

 .الِفَراَر ُيْحِدُث الَوَهَن ِفي الَجْيِش اإِلْساَلِمي الُمَقاِتِل 
ُحرِّيَِّ  الَحَرَكِ  َأْثَناِء الَمْعَرَكِ  ، َكأْن َيْنَتِقَل ِمْن َمَكاٍن ِفي الَمْعَرَكِ  َوَلِكنَُّه َتَعاَلى َسَمَح ِلْلُمَقاِتِل ِب 

َأْن  إلى َمَكاٍن آَخَر ، ِلُنْصَرِة َفِريٍق ِمَن الُمْسِلِميَن ، َأْو ِلَسدِّ َثْغَرٍة َنَفَذ ِمْنَها الَعُدوُّ ، َفالُمِهمُّ ُهَو
َأمَّا الاِذيَن َيْتُرُكاوَن   . ْسِلِم النَّْصَر َأِو الشََّهاَدِة ، َوِإَطاَعِ  َأْمِر الِقَياَدِة َيُكوَن َهَدُف الُمَقاِتِل الُم

. )  الَمْعَرَكَ  ِفَرارًا َوَهَربًا ِمَن الَمْوِت ، َفإنَّ اهلَل َتَعاَلى َيَتَوعَُّدُهْم ِبالَعَذاِب األِليِم َياْوَم الِقَياَما ِ  
 ( .َأْخَرَجُه الشَّْيَخاِن ( ) وِليَّ َيْوَم الزَّْحِف ِمَن الَكَباِئِر التَّ  َوَعدَّ َرُسوُل اهلِل 

 : كانزو الذهب والفض ( 63)
  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
نَّااِس  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإنَّ َكِثيًرا مَِّن اأَلْحَباِر َوالرُّْهَباِن َلَياْأُكُلوَن َأْماَواَل ال  }:قال تعالى  

اللَِّه ِباْلَباِطِل َوَيُصدُّوَن َعن َسِبيِل اللَِّه َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّ  َواَل ُينِفُقوَنَها ِفي َسِبيِل 
ُهْم َيْوَم ُيْحَمى َعَلْيَها ِفي َناِر َجَهنََّم َفُتْكَوى ِبَهاا ِجَبااُهُهْم َوُجناوبُ   ( 34)َفَبشِّْرُهم ِبَعَذاٍب َأِليٍم 

 [31،34/التوب  ]{  (31)َوُظُهوُرُهْم َهاَذا َما َكَنْزُتْم أَلنُفِسُكْم َفُذوُقوْا َما ُكنُتْم َتْكِنُزوَن 
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ِإنَّ َكِثيارًا ِماَن   : ُيَحذُِّر اهلُل َتَعاَلى الُمْؤِمِنيَن ِمْن ُعَلَماِء السُّوِء ، َوُعبَّاِد الضَّاَلَلِ  ، َوَيُقاوُل  
َباِن ، الَيُهوِد َوالنََّصاَرى ، َيْأُكُلوَن َأْمَواَل النَّاِس ِبالَباِطاِل ، ِبُصاَوٍر َوَطَراِئاَق    اأَلْحَباِر َوالرُّْه

رُّوا ُمْخَتِلَفٍ  ، َوَيْسَتِغلُّوَن ِرَئاَسَتُهُم الدِّيِنيََّ  ِفي َسِبيِل َتْحِقيِق َذِلَ  ، َوَلمَّا َجاَء اإِلْسااَلُم اْساَتمَ  
اِدِهْم ، َطَمعًا ِفي َأْن َتْبَقى َلُهْم ِتْلَ  الِرَئاَساُت ، َوَأَخاُذوا َيُصادُّوَن النَّااَس    َعَلى َضاَلِلِهْم َوِعَن

ى َوَيْصِرُفوَنُهْم َعِن اتَِّباِع اإِلْساَلِم ، َوُهَو ِديُن الَحقِّ ، َوُيْلِبُسوَن الَحقَّ ِبالَباِطِل ، َوُيَموُِّهوَن َعَل
ُهْم ِإنَّما َيْدُعوَن ِإَلى الَخْيِر ، َوَذِلَ  أَلنَُّهْم َلُو َأَقارُّوا ِبِصاْدِق ُمَحمَّاٍد ،    َأْتَباِعِهْم ِمَن الَجَهَلِ  َأنَّ

ُدُهْم َوِصحَِّ  ِديِنِه ، َلَتَوجََّب َعَلْيِهْم ُمَتابَعُتُه ، َفيْبُطُل ُحْكُمُهْم ، َوَتُزوُل َمَكاَنُتُهم ، َوَتْنَقِطُع َمَواِر
 .َعِريَضُ  ، َوَمَصاِدُر ِرْزِقِهم ال

ْكِنُزوَن َوِفي الَحِقيَقِ  ِإنَُّهْم ُدَعاٌة ِإَلى النَّاِر ، َوَيْوَم الِقَياَمِ  ال ُيْنَصُروَن ، َوُيَهدُِّد اهلُل َتَعاَلى َمْن َي
َهاِد ِلُنْصاَرِة  ، َواَل ُيْنِفُقوَنَها ِفي َسِبيِل اهلِل ، َوِفي الِج( َأْي ُيَكدُِّسوَن اأَلْمَواَل ) الذََّهَب َوالِفضَِّ  

 .ِديِن اهلِل ، َوِفي اإِلْحَساِن ِإَلى ِعَباِدِه َوَمَصاِلِحِهْم ، َوُيَبشِّرُهْم ِبَعَذاٍب َأِليٍم 
َوَقاَل ُعَماُر  . الَمْقُصوُد ِبالَكْنِز ُهَو الَماُل الَِّذي اَل ُتؤدَّى َزَكاُتُه : َقاَل اْبُن ُعَمَر َرِضَي اهلُل َعْنُه 

َأيُّ َماٍل َأدَّْيَت َزَكاَتُه ، َفَلْيَس ِبَكْنٍز ، َوِإْن َكاَن َماْدُفونًا ِفاي   : ، َرِضَي اهلُل َعْنُه  ْبُن الَخطَّاِب
 .اأَلْرِض ، َوَأيُّ َماٍل َلْم ُتؤدَّ َزَكاَتُه ُهَو َكْنٌز ُيْكَوى ِبِه َصاِحُبُه ، َوِإْن َكاَن َعَلى َوْجِه اأَلْرِض 

َماَل الِذي َلْم ُتؤدَّ َزَكاُتُه َسُيْحَمى َعَلْيِه َيْوَم الِقَياَمِ  ِفي َناِر َجَهنََّم ، َوُتْكَوى ِإنَّ ال: َيُقوُل َتَعاَلى 
َهذا َما َكَنْزُتْم أَلْنُفِساُكْم  : ِبِه ِجَباُه َأْصَحاِبِه َوُجُنوُبُهْم َوُظُهوُرُهْم ، َوَسُيَقاُل َلُهْم َتْبِكيتًا َوَتْقِريعًا 

 .ْنُه َحقَّ اهلِل ، َوَهَذا َما َحبَّْأُتْم أَلْنُفِسُكْم َفُذوُقوا َطْعَمُه اآلَن َعَذابًا َأِليمًا َوَلْم ُتَؤدُّوا ِم
 : محاددة اهلل ورسوله( 64)
 ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
َجَهنََّم َخاِلًدا ِفيَها َذِلَ  اْلِخْزُي َأَلْم َيْعَلُموْا َأنَُّه َمن ُيَحاِدِد الّلَه َوَرُسوَلُه َفَأنَّ َلُه َناَر }:قال تعالى  

 [63:  التوب ]{ اْلَعِظيُم
َماا  َأاَل َيْعَلُم َهُؤاَلِء الُمَناِفُقوَن َأنَّ َمن َشاقَّ اهلَل َوَرُسوَلُه ِبَتَعدِّي ُحُدوِد َما َأْناَزَل اهلُل ، َوَحاَرَبهُ 

َأْخاَلِقِه ، َفِإنَُّه َسَيْصَلى َناَر َجَهنََّم ، َوَيْبَقاى َخاِلادًا   َوَخاَلَفُهَما ، َوَلَمَز َرُسوَل اهلِل ِفي َأْعَماِلِه َو
 .ِفيَها ، َوَهذا ُهَو الذُُّل الَعِظيُم ، َوالشََّقاُء الَكِبيُر 
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ْنَزْلَناا  ِإنَّ الَِّذيَن ُيَحادُّوَن اللََّه َوَرُسوَلُه ُكِبُتوا َكَما ُكِبَت الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َوَقاْد أَ } :وقال تعالى 
َيْوَم َيْبَعُثُهُم اللَُّه َجِميًعا َفُيَنبُِّئُهْم ِبَما َعِمُلاوا َأْحَصااُه   ( 1)َآَياٍت َبيَِّناٍت َوِلْلَكاِفِريَن َعَذاٌب ُمِهيٌن 

 [6، 1/المجادل ] {( 6)اللَُّه َوَنُسوُه َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد 
َوَيْخَتاُروَن أَلْنُفِسِهْم ُحُدودًا َغْيَر الُحُدوِد الِتاي َشاَرَعَها اهلُل َتَعااَلى     ِإنَّ الِذيَن ُيَعاِنُدوَن اهلَل ،

ِر َوَرُسوُلُه ، َسَيْلَحُقُهْم الِخْزُي َوالنَِّكاُل ، َوالِخذاَلُن ِفي الدُّْنَيا ، َكَما َلِحَق َمْن َقْبَلُهْم ِمَن الُكفَّاا 
َعُلوَن َذِلَ  َوَقْد َأْنَزَل اهلُل َتَعاَلى آَياٍت َواِضاَحاٍت ُتَبايُِّن َقَواِعاَد    َوَكْيَف َيْف. ِمَن اأُلَمِم السَّاِبَقِ  

الشَّْرِع ، َوَتحدُّ ُحُدوَدُه ، َوُتَفصُِّل َأْحَكاَمُه ، َفاَل ُعْذَر َلُهْم ِفي ُمَخاَلَفِتَها ، َواالْنِحَراِف َعْنَهاا ،  
 .يٌن َيْوَم الِقَياَمِ  َوِللَجاِحِديَن ِبِتْلَ  اآلَياِت َعَذاٌب ُمِه

ِمْن َوِفي َيْوِم الِقَياَمِ  َيْبَعُث اهلُل الَخْلَق َجِميعًا َوَيْجَمُعُهْم ِفي َصْعيٍد َواِحٍد ، َفُيْخِبُرُهْم ِبَما َعِمُلوا 
 َشااِهٌد َعَلاى َماا    َخيٍر َوَشرٍّ ، َوَقْد َأْثَبَتُه اهلُل َتَعاَلى ِفي ِسِجلِّ َأْعَماِلِهْم َوُهْم َقْد َنُسوُه ، َواهلُل

 .َيْعَمُلوَن ، اَل َيْعُزُب َعْن ِعْلِمِه َشيٌء ، َواَل َيْنَسى َشيئًا 
 : المتقاعسون عن الجهاد في سبيل اهلل مع قدرتهم( 61)
 ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

ُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا ِفي َسِبيِل اللَِّه اثَّاَقْلُتْم ِإَلى اْلَأْرِض َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَم} :قال تعالى 
ِإلَّا َتْنِفُروا ( 38)َأَرِضيُتْم ِباْلَحَياِة الدُّْنَيا ِمَن اْلَآِخَرِة َفَما َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّْنَيا ِفي اْلَآِخَرِة ِإلَّا َقِليٌل 

{  (30)اًبا َأِليًما َوَيْسَتْبِدْل َقْوًما َغْيَرُكْم َوَلا َتُضرُّوُه َشْيًئا َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ُيَعذِّْبُكْم َعَذ
 [30،38/التوب  ]

ُيَعاِتُب اهلُل َتَعاَلى َمْن َتَخلََّف ، ِمَن الُمْؤِمِنيَن ، َعْن َرُسوِل اهلِل ِفي َغْزَوِة َتُبوَ  ، ِحيَن َطاَباِت  
َما َلُكْم َأيَُّهاا الُمْؤِمُناوَن ِإَذا   : َماُر َوالظِّاَلُل ، َوَكاَن اْلَوْقُت َحاّرًا َقاِئظًا ، َفَيُقوُل َتَعاَلى َلُهْم الثِّ

 ِلُدِعْيُتْم ِإَلى الِجَهاِد ِفي َسِبيِل اهلِل َتَكاَسْلُتْم َوَتَباَطْأُتْم ، َوِمْلُتْم ِإَلى الدََّعِ  َواإِلَقاَماِ  ِفاي الظِّا   
 الادُّْنَيا  َوِطيِب الثَِّماِر؟ َأَفَعْلُتْم َذِلَ  ِرضًا ِمْنُكْم ِباْلَحَياِة الدُّْنَيا َبَداًل ِمَن اآلِخَرِة؟ َوَما ِقيَمُ  الَحَياِة
ْم َوَرْحَمٌ  ، َوَما َمَتاُعَها ِإالَّ َقِليٌل ِبالنِّْسَبِ  ِإَلى اآلِخَرِة ، ِإْذ َيْنَتِظُروَن الُمْؤِمِنيَن ِرْضواٌن ِمْن َربِِّه

 .َوَجنَّاٌت َعْرُضَها َكَعْرِض السََّماَواِت َواأَلْرِض 
، َوَلْم َتْخُرُجوا َمَعُه ِإَلى الِجَهاِد َفِإنَّ اهلَل َسُيَعذُِّبُكْم َعَذابًا َأِليمًا   َوِإَذا َلْم َتْنِفُروا َمَع الرَُّسوِل  

َها َعْنُكْم ، َوِفي اآلِخَرِة ِفي َناِر َجَهنََّم ، َواَل َيْصُعُب َعَلاى اهلِل  ِفي الدُّْنَيا ، ِبَزَواِل النِّْعَمِ  َوَغْيِر
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ِفي َسِبيِل  َأٍن َيْسَتْبِدَل َقْومًا َغْيَرُكْم ِبُكْم ، َيِخفُّوَن ِلُنْصَرِة َنِبيِِّه ، َوُيَجاِهُدوَن ِبَأْمَواِلِهْم َوَأْنُفِسِهْم
ٍء ، َوَلْيَس ِفي َذِلَ  َما َيُضرُّ اهلَل ، أَلنَُّه الَغِنايُّ َعاِن الِعَبااِد ،    اهلِل ، َفُهَو َقاِدٌر َعَلى ُكلِّ َشي
 .َوالنَّاُس ُكلُُّهْم ُمْحَتاُجوَن ِإَلْيِه 

 :عدم االستجاب  هلل وللرسول ( 66)
  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
اْلُحْسَنى َوالَِّذيَن َلْم َيْسَتِجيُبوْا َلُه َلْو َأنَّ َلُهم مَّا ِفاي   ِللَِّذيَن اْسَتَجاُبوْا ِلَربِِّهُم} :   قال تعالى  

{ ِمَهاُداأَلْرِض َجِميًعا َوِمْثَلُه َمَعُه اَلْفَتَدْوْا ِبِه ُأْوَلِئَ  َلُهْم ُسوُء اْلِحَساِب َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوِبْئَس اْل
 [18: الرعد ]

َفالِذيَن َأَطاُعوا َربَُّهْم ، َواْنَقاُدوا أَلَواِمِرِه ، َواْساَتَجاُبوا  : َة اهلِل ِصْنَفاِن النَّاُس ِفي َتَلقِّيِهْم َدْعَو
َوالِذيَن َعَصْوا َربَُّهاْم ،  . َلُهْم ، َيْوَم الِقَياَمِ  ، الَمُثوَبُ  الُحْسَنى الَخاِلَصُ    ِلَدْعَوِة َرُسوِله 

ابًا َعِسيرًا َيْوَم الِقَياَمِ  ، َفُيَحاَسُبوَن َعَلى الَجِليِل َوالَحِقيِر ِمَن َوَكذَُّبوا َرُسوَلُه ، َسُياَلُقوَن ِحَس
ُهْم اأَلْعَماِل ، ألنَّ ُكْفَرُهْم َأْحَبَط َأْعَماَلُهْم ، َوَلْن ُيْنِقَذُهْم ِمْن ُسوِء الَمِصيِر َأَحٌد ، َوَلْن ُيْغِنَي َعْن

ْم َأَتْوا ِبِمْثِل اأَلْرِض َذَهبًا ، َومْثَلُه َمَعُه ، ِلَيْفَتُدوا ِبِه ِماْن َعاَذاِب   َوَلْو َأنَُّه. َجْمُعُهْم َواَل َماُلُهْم 
لِقَياَمِ  ، اهلِل ، َفاَل ُيْمِكُنُهْم َذِلَ  ، َوَلْن ُيْقَبَل ِمْنُهْم ، َوَسَتُكوُن َجَهنَُّم َمْأَواُهْم َوُمْسَتَقرَُّهْم ، َيْوَم ا

 َوَساَءْت َمِصيرًا 
 : ي  اهلل والرسولمعص( 60)
  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

َوَمن َيْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخْلُه َناًرا َخاِلًدا ِفيَها َوَلاُه َعاَذاٌب   } : وقال تعالى 
 [14: النساء ]{ (14)مُِّهيٌن 

دَّ ُحُدوَد َشْرِع اهلِل ، َوُيِصرَّ َعَلى الِعْصاَياِن ، ُدوَن  ، َوَيَتَع  َوَمْن َيْعِص اهلَل َتَعاَلى َوَرُسوَلُه 
اْسِتْشَعاِر َخْوٍف َأْو َنَدٍم ، ُيْدِخْلُه اهلُل َنارًا ، َوَيْبقى َخاِلدًا ِفيها أَبدًا ، َوَلُه ِفيهاا َعاَذاٌب ُماِذلٌّ    

 .ُمِهيٌن 
َضى اللَُّه َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأن َيُكوَن َلُهُم اْلِخَياَرُة  َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَلا ُمْؤِمَنٍ  ِإَذا َق}:وقال تعالى 

 [36:األحزاب]{ َقْد َضلَّ َضَلاًلا مُِّبيًناِمْن َأْمِرِهْم َوَمن َيْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه َف



 « َّارَهْدُي الَنبي الُمْخَتار في َوْصِف الَجنَِّة والن»      

َخاَف الَفْوت« » َمْن َأْيَقَن الَمْوت 411 

ِلَمواَلُه َزْيِد ْبِن  (َزْيَنَب ِبْنَت َجْحٍش ) َخَطَب اْبَنَ  َعمَِّتِه   َأنَّ َرُسوَل اهلِل : َرَوى اْبُن َعبَّاٍس 
َفَقِبَلْت َأْن َتَتاَزوََّج  : َحاِرَثَ  ، َفَأَبْت ، َوَقاَلْت َأنا َخْيٌر ِمْنُه َحَسبًا ، َفَأْنَزَل اهلُل َتَعالى هِذِه اآليَ  

 .ِمْنُه ، َوَقاَلْت َسْمعًا َوَطاَعً  
. ِإْذ َتِبَعُخ َردُّ اأُلُموِر ِإلى ِنَصاِبها ِفي َأْمِر التََّبنِّي َوَكاَن َزَواُج َزْيَنَب ِمْن َزْيِد ْبِن َحاِرَثَ  ِلِحْكَمٍ  

ُحُقوَق االْبِن ِمَن النََّسِب ، َحتَّى الِمياراَث ،  ( الدَِّعيَّ ) َفَقْد َكاَنِت الَعَرُب ُتْعِطي الَوَلَد الُمَتَبنَّي 
َفَأَراَد . ْساَلِم ، َحتَّى الِميراَث ، َوُحْرَمَ  النََّسِب َفَأَراَد اهلُل َتَعاَلى َمْحَو َذِلَ  باإِل. َوُحْرَمَ  النََّسِب 

َوَماا  } : اهلُل َتَعاَلى َمْحَوَذِلَ  باإِلْساَلِم ، َحتَّى ال ُيْعَرَف ِإال النَّسُب الصَِّريُح ، َوِلَذِلَ  َقاَل َتَعالى 
َلْيَس ِلُماِؤِمن َوال ِلُمْؤِمَناٍ  ِإذا   : َوَمْعَنى اآلَيِ  { ْم َجَعَل َأْدِعَيآَءُكْم َأْبَنآَءُكْم َذِلُكْم َقْوُلُكم ِبَأْفَواِهُك

َقَضى اهلُل َوَرُسوُلُه َقَضاًء ، َأْن َيَتَخيَّروا ِمْن َأْمِرِهْم غيَر َما َقَضاُه اهلُل َوَرُسوُلُه َلُهْم ، َواَل َأْن 
ْعِص اهلَل َوَرُسوَلُه ِفيَما َأَمَرا ِبِه ، َوَنَهَياا  َوَمن َي. ُيَخاِلُفوا َأْمَر اهلِل َوَأمَر َرُسوِلِه َوَقَضاَءُهما 

 .َعْنُه ، َفَقْد َجاَر َعِن السَِّبيِل الَقِويِم ، َوَسَلَ  َغْيَر َطِريِق الُهَدى َوالرََّشاِد 
 : خرجوا الرسل من بالدهمأالذين ( 68)

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
الَِّذيَن َكَفُروْا ِلُرُسِلِهْم َلُنْخِرَجنَّاُكم مِّْن َأْرِضَنآ َأْو َلَتُعوُدنَّ ِفي ِملَِّتَنا َفَأْوَحى  َوَقاَل} :قال تعالى  

َوَلُنْسِكَننَّاُكُم اأَلْرَض ِمن َبْعِدِهْم َذِلَ  ِلَمْن َخااَف َمَقااِمي   ( 13)ِإَلْيِهْم َربُُّهْم َلُنْهِلَكنَّ الظَّاِلِميَن 
مِّن َوَرآِئِه َجَهنَُّم َوُيْسَقى ِمن مَّاء ( 11)َواْسَتْفَتُحوْا َوَخاَب ُكلُّ َجبَّاٍر َعِنيٍد ( 14)َوَخاَف َوِعيِد 

َيَتَجرَُّعُه َواَل َيَكاُد ُيِسيُغُه َوَيْأِتيِه اْلَمْوُت ِمن ُكلِّ َمَكاٍن َوَما ُهَو ِبَميٍِّت َوِمن َوَرآِئِه ( 16)َصِديٍد 
 [10:13/إبراهيم ]{  (10)َعَذاٌب َغِليٌظ 

َوَلمَّا َعَجَز ُرُؤوُس الُكْفِر َوالضَّاَلَلِ  َعْن ُمَقاَرَعِ  الُحجَِّ  ِبالُحجَِّ  ، َعَمُدوا ِإلى َتْهِديِد الرُُّساِل  
َأنَّاُه  : ُسِل ِبالنَّْفِي َواإِلْخَراِج ِمْن َبْيَن َأْظُهِرِهْم ، ِإْن َلْم َيُعوُدوا ِفي ِملَِّتِهْم ، َفَأْوَحى اهلُل ِإَلى الرُّ

 .َتَعاَلى َسُيْهِلُ  هُؤاَلِء الُمَكذِِّبيَن الظَّاِلِميَن 
َأنَُّه َسُيْسِكُنُهْم َأْرَض الَكاِفِريَن َوِدَياَرُهْم ِمْن َبْعاِدِهْم ، َوَهاذا   : َوَأْوَحى اهلُل َتَعاَلى ِإَلى الرُُّسِل  

لِقَياَمِ  ، َوَخاَف َما َخوََّفُه ِبِه َربُُّه ، َوَما َتَوعَّاَدُه ِباِه   َجَزاٌء َعاِدٌل ِلَمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه ، َيْوَم ا
 .ِمَن الَعَذاِب َوالنََّكاِل 
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َواْسَتْنَصَر الرُُّسُل ِبَربِِّهْم َعَلى َأْقَواِمِهْم ، َلمَّا َيِئُسوا ِمْن ِإيَماِنِهْم ، َوَطَلُباوا ِماَن اهلِل َتَعااَلى    
َفَنَصَرُهُم اهلُل ، َفَرِبُحوا ، َوَخِسَر ُكلُّ ُمَتَكبٍِّر َعْن َطاَعِ  اهلِل ، َشِديِد الِعَناِد  النَّْصَر َعَلى الَكاِفِريَن

 .ِلْلَحقِّ 
اللهام ِإن  } : َأنَّ اأُلَمَم اْسَتْفَتَحْت َعَلى َنْفِسَها ، َكَما َقاَل ُكفَّاُر ُقَريٍش : َوِقيَل َبْل َمْعَناُه ُهَو )  

{ . ِمْن ِعنِدَ  َفَأْمِطْر َعَلْيَنا ِحَجاَرًة مَِّن السامآء َأِو ائتناا ِبَعاَذاٍب َأِلايٍم     َكاَن هذا ُهَو الحق 
 .اْسَتْنَصَر الرُُّسُل ِباهلِل َعَلى الظَّاِلِميَن  -اْسَتْفَتُحوا 

َجَهنَُّم َتْنَتِظُرُه ، َفِهَي َلُه  َفَقْد َحلَِّت الَهِزيَمُ  ِبَهَذا الَجبَّاِر الَعِنيِد ِفي الدُّْنيا ، َوَأَماَمُه ِفي اآلِخَرِة 
ِبالِمْرَصاِد ، َوَسَيُكوُن َخاِلدًا ِفيَها ، َوُيْسَقى ِفي النَّاِر ِمَن الصَِّديِد الِذي َيِسيُل ِمْن َلْحِمِه َوِجْلِدِه 

 .الُمْحَتِرَقْين 
َأْي { م مَِّلٌ  َيْأُخُذ ُكلَّ َسِفيَنٍ  َغْصابًا  َوَرآَءُه} َوَوَراُء ، ُهنا ، َمْعَناَها َأَماُم ِمْثُل َقْوِلِه َتَعاَلى )  

 ( .َكاَن َأَماَمُهْم َمِلٌ  
، َيْشَرُبُه َقْسرًا َوَقْهرًا ، َجْرَعً  َبْعَد َجْرَعٍ  ، َواَل َيَكاُد َيْبَتِلُعُه ِلُسوِء َطْعِمِه ، َوَناْتِن َراِئَحِتاِه   

ُه ، َوَيْأِتيِه الَعَذاُب ِبَأْنَواِعِه ، َلْيَس ِمْنَهاا َناْوٌع ِإالَّ َيْأِتياِه    َوَحَراَرِتِه ، َفِإَذا َشِرَبُه َقَطَع َأْمَعاَء
َشِديٌد الَمْوُت ِمْنُه ، َوَلِكنَُّه اَل َيُموُت ِلَيْخُلَد ِفي النَّاِر َوالَعَذاِب ، َوَلُه ْبَعَد َهِذِه الَحاَلِ  َعَذاٌب آَخَر 

 .رُّ َغِليٌظ َأْدَهى ِمَن الِذي َقْبَلُه َوَأَم
 : نعم اهلل جاحدو( 60)
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
َجَهانََّم  ( 18)َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن َبدَُّلوْا ِنْعَمَ  اللَِّه ُكْفًرا َوَأَحلُّوْا َقْوَمُهْم َداَر اْلَبَواِر }:قال تعالى  

ا لُِّيِضلُّوْا َعن َسِبيِلِه ُقْل َتَمتَُّعوْا َفِإنَّ َمِصايَرُكْم  َوَجَعُلوْا ِلّلِه َأنَداًد( 10)َيْصَلْوَنَها َوِبْئَس اْلَقَراُر 
 [30:18/إبراهيم ]{  (30)ِإَلى النَّاِر 

نَُّهْم َأَلْم َتْعَلْم َوَتْعَجْب ِمْن َقْوٍم َأَتْتُهْم ِنْعَمُ  اهلِل َفَكاَن َعَلْيِهْم َأْن َيْشاُكُروَها َوُيَقادُِّروَها ، َوَلِكا   
َكَفُروا ِبَها َوَجَحُدوَها ، َكَأْهِل َمكََّ  الِذيَن َأسَكَنُهُم اهلُل َحَرمًا آِمناًا ُتْجَباى ِإَلْياِه    َغَمُطوَها ، َو

ْعَمِ  ، َثَمَراُت ُكلِّ َشيٍء ، َوَجَعَلُهْم َسَدَنَ  َبْيِتِه ، َوَشرََّفُهْم ِبِإْرَساِل َنِبيٍّ ِمْنُهم ، َفَكَفُروا ِبِتْلَ  النِّ
َجْدُب َوالَقْحُط َسْبَع ِسِنيَن ، َوُأِسُروا َيْوَم َبْدٍر ، َوُقِتَل ِمْنُهْم َساْبُعوَن َرُجااًل ِماْن    َفَأَصاَبُهُم ال

 ( .َداَر الَبَواِر ) َوَأَحلُّوا الِذيَن َشاَيُعوُهْم َعَلى ُكْفِرِهْم َداَر الَهاَلِ  . . . َسَراِتِهْم َوَقاَدِتِهْم 
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َوَيْبَقوَن ِفيَها َخاِلِديَن َأَبدًا ، َوِبْئَس الَمَقاُم . ُيْلَقْوَن ِفيَها ِلُيَقاُسوا َحرََّها  َوَداُر الَبَواِر ِهَي َجَهنَُّم 
 .َوالُمْسَتَقرُّ 

َعَبُدوُهْم َمَعُه ، َوَدُعوا النَّاَس ِإَلى ِعَباَدِتِهْم ، ِلَيْصِرُفوُهْم َعاِن  ( َأْنَدادًا ) َوَجَعُلو هلِل ُشَركَاَء  
الَقِويِم ، َفُقْل َيا ُمَحمَُّد ِلَهؤاَلِء الُمْشِرِكيَن الِذيَن َبدَُّلوا ِنْعَمِ  اهلِل ُكْفرًا ، َوَجَعُلاو هلِل  َسِبيِل اهلِل 

اْسَتْمِتُعوا ِفي الدُّنيا ، َقدَر َماا َتْساَتِطيُعوَن   : َأْنَدادًا ، َوَصدُّوا النَّاَس َعِن اتَِّباِع ِديِنِه الَحِنيِف 
ِكُنُكْم ِفْعُلُه ، َفِإنَّ َأْعَماَلُكْم َهِذِه َسُتوِرُدُكْم َمَواِرَد الَهاَلِ  ، َوَسَيُكوُن َمِصيُرُكْم ِفي َواْفَعُلوا َما ُيْم

 .َناِر َجَهنََّم َجَزاًء ِوَفاقًا 
 : الطاغون( 00)
  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

َهاَذا  ( 16)َلْوَنَها َفِباْئَس اْلِمَهااُد   َجَهنََّم َيْص( 11)َهَذا َوِإنَّ ِللطَّاِغيَن َلَشرَّ َمآٍب }:قال تعالى 
َهَذا َفْوٌج مُّْقَتِحٌم مََّعُكْم ال َمْرَحًبا ( 18)َوآَخُر ِمن َشْكِلِه َأْزَواٌج ( 10)َفْلَيُذوُقوُه َحِميٌم َوَغسَّاٌق 
( 60)ْمُتُموُه َلَنا َفِبْئَس اْلَقَراُر َقاُلوا َبْل َأنُتْم ال َمْرَحًبا ِبُكْم َأنُتْم َقدَّ( 10)ِبِهْم ِإنَُّهْم َصاُلوا النَّاِر 

 [61:11/ص ]{  ( 61)َقاُلوا َربََّنا َمن َقدََّم َلَنا َهَذا َفِزْدُه َعَذاًبا ِضْعًفا ِفي النَّاِر 
ِلَربِِّهْم  َهَذا الِذي َتَقدََّم ُهَو َجَزاُء الُمْؤِمِنيَن اأَلْخَياِر ، َعَلى َما َقدَُّموُه ِمْن َعَمٍل َصاِلٍح ، َوَطاَعٍ 

َأمَّا الَكاِفُروَن الَخاِرُجوَن َعْن َطاَعِ  اهلِل َتَعاَلى ، َوالُمَكِذبُّوَن ُرُسَلُه الِكاَراَم ، َفَلُهاْم ُساوُء    . 
 الُمْنَقَلِب ، َوَشرُّ الَعاِقَبِ  

َد ، َوَسااَءْت َجَهانَُّم َمْهادًا    ِإْذ َتُكوُن َعاِقَبُتُهم الَعَذاَب ِفي َناِر َجَهنََّم ، َفُيَقاُسوَن َحرََّها الشَِّدي
 .َوِفراشًا 

َفْلَيُذوُقوُه َفْهَو َماٌء َحارٌّ . َوَهَذا الَعَذاُب ُهَو َجَزاُؤُهْم ِفي اآلِخَرِة َعَلى ُكْفِرِهْم َوُسوِء َأْعَماِلِهْم  
) ْجَساِدِهم الُمْحَتِرَقِ  ِفي النَّاِر ، َمَتَناٍه ِفي ِشدَِّة َحَراَرِتِه ، َوَقْد ُمِزَج بالصَِّديِد الِذي َيِسيُل ِمْن َأ

 ( .َغسَّاٌق 
 .َماٌء َبَلَغ النَِّهاَيَ  ِفي الَحَراَرِة  -َحِميٌم 
َوِقيَل ِإنَُّه َنْوٌع ِمَن الَعاَذاِب اَل  . الصَِّديُد الِذي َيِسيُل ِمْن ُجُلوِد َأْهِل النَّاِر الُمْحَتِرَقِ   -َغسَّاٌق 

َوَلُهْم ُصُنوٌف ُأْخَرى ِمَن الَعَذاِب ِمْن َأْشَباِه َهَذا الَعَذاِب ُيَعاذُِّبوَن ِبَهاا ،   .َتَعاَلى َيْعَلُمُه ِإالَّ اهلَل 
ُيْخِبُر اهلُل َتَعالى َعْن َأْهاِل  . َكالزَّْمَهِريِر ، والسَُّموِم ، َوُشْرِب الَحِميِم والَغسَّاِق ، َوَأْكِل الزَّقوِم 
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َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض ، َوَكْيَف َيَتَشاَتُموَن َوَيَتاَلَعُنوَن ، َوُيَكذُِّب َبْعُضُهْم َبْعضًا ، النَّاِر ، َوَكْيَف َيَتَنكَُّر 
ُهْم َوِحيَنَما َيَرى َجَماَعُ  الُكَبَراِء ، الِذيَن َدَخُلوا النَّاَر ، َفْوجًا َيْدُخُلَها ِمَن اأَلْتَباِع الِذيَن َيْعِرُفوَن

َهَذا َفْوٌج ِمَن الَكَفَرِة الضَّاليَن َيْدُخُلوَن النَّاَر َمَعُكاْم ، َفااَل   : ُضُهْم ِلَبْعٍض ِفي الدُّْنَيا ، َيُقوُل َبْع
 .َمْرَحبًا ِبِهْم ، ِإنَُّهْمَ َسَيُذوُقوَن َعَذاَب النَّاِر ، َوَسَيْصَلْوَن َسِعيَرَها 

َبْل َأْنُتْم اَل َمْرَحبًا ِبُكْم َفَأْنُتْم : َقْد َسِمُعوا َمَقاَلَتُهْم َفَيردُّ َعَلْيِهُم اأَلْتَباُع الدَّاِخُلوَن َقاِئِليَن َلُهْم ، َو 
 الِذيَن َأْضَلْلُتُموَنا َوَدَعْوُتُموَنا ِإَلى َما َأْفَضى ِبَنا ِإَلى َهَذا الَمِصيِر ، َفِبْئَس الَمْناِزُل َوالُمْساَتَقرُّ  

َربََّنا َعذِّْب َمْن َكااَن السَّاَبَب ِفاي    : الضَّاَلَلِ   َفَيُقوُل اأَلتباُع َداِعيَن َعَلى ُرُؤوِس.َوالَمِصيُر 
َعاَذابًا ِلَضااَلِلِه ، َوَعاَذابًا آَخاَر     : ُوُصوِلَنا ِإَلى َهَذا الَعَذاِب وأِذْقُه َعَذابًا ُمَضاَعفًا ِفي النَّاِر 

 .إِلْضاَلِلِه َغْيَرُه 
( 13)الِبِثيَن ِفيَها َأْحَقاًباا  ( 11)ْلطَّاِغيَن َمآًبا ِل( 11)ِإنَّ َجَهنََّم َكاَنْت ِمْرَصاًدا }: وقال تعالى 

ِإنَُّهْم َكاُنوا ( 16)َجَزاء ِوَفاًقا ( 11)ِإالَّ َحِميًما َوَغسَّاًقا ( 14)الَّ َيُذوُقوَن ِفيَها َبْرًدا َوال َشَراًبا 
َفاُذوُقوا  ( 10)ٍء َأْحَصْيَناُه ِكَتاًبا َوُكلَّ َشْي( 18)َوَكذَُّبوا ِبآَياِتَنا ِكذَّاًبا ( 10)ال َيْرُجوَن ِحَساًبا 

 [30:11/النبأ ]{  (30)َفَلن نَِّزيَدُكْم ِإالَّ َعَذاًبا 
َتِحقَُّها َوِفي َذِلَ  الَيْوِم الَعِظيِم َتُكوُن َجَهنَُّم ُمَعدًَّة َوُمْرَصَدًة ِللطَّاِغيَن ، َوَخَزَنُتَها َيَتَرقَُّبوَن َمْن َيْس

َوَتُكوُن النَّاُر ُمَعدًَّة َوُمْرَصَدًة ِللطَُّغاِة الَعاِتيَن َعْن َأْمِر َربِِّهْم ، َوَتُكوُن . الدُّْنَيا  ِبُسوِء َعَمِلِه ِفي
َواَل َياُذِوُق  .َوَسَيْمُكُثوَن ِفي النَّاِر ُدُهورًا ُمَتاَلِحَقً  ، َيْتَبُع َبْعُضَها َبْعضًا . َمْرِجَعُهْم َوَمِصيَرُهْم 

َواَل َياُذوُقوَن  . َجَهنََّم َبْردًا ُيَبرُِّد َحرَّ السَِّعيِر ، َواَل َشَرابًا َيْرويِهْم ِمَن الَعَطِش  الُمْجِرُموَن ِفي
َوُهَو الَقْيُح والصَّاِديُد  ) ، والَغسَّاَق ( َوُهَو الَماُء الُمَتناِهي ِفي الَحَراَرِة ) ِفي النَّاِر ِإالَّ الَحِميَم 

 ( .ِسيُل ِمْن َأْجَساِد َأْهِل النَّاِر الُمْنِتُن والَعَرُق الِذي َي
َوَهَذا الِذي َصاُروا ِإَليِه ِمَن الُعُقوَبِ  َوالَعَذاِب ، ُهَو َجَزاٌء ُمَواِفٌق أَلْعَماِلِهم الُمْنَكَرِة ، الِتاي   

َكُبوا الُمْنَكاَراِت ، َوَكَفاَروا   َوَقِد اْرَت. َكاُنوا َيْعَمُلوَنَها ِفي الدُّْنَيا ، َفَكَأنََّما َواَفَق الَعَذاُب الذَّْنَب 
َماِلِهْم َوأْجَرُموا أَلنَُّهْم َلْم َيُكوُنوا َيْعَتِقُدوَن َأنَُّهْم َسَيْرِجُعوَن ِإَلى اهلِل ، َوَأنَُّه َسُيَحاِسُبُهْم َعَلى َأْع

الَِّ  َعَلاى ُوُجاوِد اهلِل َتَعااَلى ،    َوَكاُنوا ُيَكذُِّبوَن َتْكِذيبًا َشِديدًا ِبَجِميِع الَبَراِهيِن ، َواآلَياِت الدَّ. 
َوَوْحَداِنيَِّتِه ، َوَعَلى ِصْدِق النُُّبواِت ، َوَعَلى ِصْدِق َما َجاَء ِفي الُقْرآِن الُمَنزَِّل ِماْن ِعْناِد اهلِل   
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َكُ  الُمَطهُِّروَن الَحَفَظُ  ِفي َوَقْد َأْحَصى اهلُل َتَعاَلى َعَلْيِهْم َجِميَع َأْعَماِلِهْم ، َوَأْثَبَتَها الَماَلِئ.َتَعاَلى 
 َمُلوَنَصَحاِئف َأْعَماِل َهُؤاَلِء ِكَتاَبً  ، َوِلَذِلَ  َفِإنَُّهْم اَل َيْسَتِطيُعوَن َأْن َيْجَحُدوا َشْيئًا ِممَّا َكاُنوا َيْع

 : المناجاة باإلثم والعدوان( 01)
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن ُنُهوا َعِن النَّْجَوى ُثمَّ َيُعوُدوَن ِلَما ُنُهوا َعْناُه َوَيَتَنااَجْوَن   } :   قال تعالى  

ِفاي  ِباْلِإْثِم َواْلُعْدَواِن َوَمْعِصَيِت الرَُّسوِل َوِإَذا َجاُؤوَ  َحيَّْوَ  ِبَما َلْم ُيَحيَِّ  ِبِه اللَُّه َوَيُقوُلاوَن  
 [8:المجادل ]{ َعذُِّبَنا اللَُّه ِبَما َنُقوُل َحْسُبُهْم َجَهنَُّم َيْصَلْوَنَها َفِبْئَس اْلَمِصيُرَأنُفِسِهْم َلْوَلا ُي

َوَبْيَن َيُهوِد الَمِديَنِ  ُمَواَدَعٌ  ، َوَكاَن الَيُهوُد ِإَذا َمرَّ َأَحٌد ِماَن الُمْساِلِميَن     َكاَن َبْيَن النَِّبيِّ 
ُهْم ، َحتَّى َلَيُظنَّ الُمْؤِمُن َأنَُّهْم ِإنََّما َيَتَناَجْوَن ِبَقْتِلِه ، َأْو ِبَما َيْكَرُه ، َفِإَذا َرَأى َيَتَناَجْوَن ِفيَما َبْيَن

َعِن النَّْجَوى َفَلْم َيْنَتُهاوا ،    الُمْؤِمُن َذِلَ  َخِشَيُهْم َفَتَرَ  َطِريَقُه َعَلْيِهْم ، َفَنَهاُهُم َرُسوُل اهلِل 
ى النَّْجَوى ، َفَأْنَزَل اهلُل َتَعاَلى َهِذِه اآلَيَ  ُيَبيُِّن ِلَرُسوِلِه َما َيَتَناَجْوَن ِبِه ، َفَقااَل َلاُه   َوَعاُدوا ِإل

َعَلى  ِإنَُّهْم َيتَناَجْوَن ِبَما ُهَو ِإْثٌم ِفي َنْفِسِه ، َوِبَما ُهَو َوَباٌل َعَلْيِهْم ، َوِبَما ُهَو َتَعد َعَلى ُهَو َتَعد
 .نيَن ، َوَتَواٍص ِبُمَخاَلَفِ  النَِّبيِّ الُمْؤِم

: ) السَّاُم َعَلْيَ  َيا َأَبا الَقاِسِم ، َفَقااَل النَِّبايُّ   : َفَقاُلوا   َوَدَخَل َنَفٌر ِمَن الَيُهوِد َعَلى النَِّبيِّ 
، والدَُّعاَء   اَءَة ِإَلى الرَُّسوِل َوَكاَن َهَذا النََّفُر ِمَن الَيُهوِد َيْقصُد ِبَقْوِلِه َهَذا اإلَس( . َوَعَلْيُكُم 

َعَليِه ، َفَفَضَحُهْم اهلُل ، َوَكَشَف َأْسَتاَرُهْم ، ُثمَّ َذَكَر اهلُل َتَعاَلى ِلَرُسوِلِه الَكِريِم ، انَُّهاْم َكااُنوا   
ًا َلَعاذََّبُهُم اهلُل ِفاي الادُّْنَيا ِبَماا     َيْفَعُلوَن َذِلَ  ، َوُيَحدُِّثوَن َأْنُفَسُهْم ِبَأنَّ ُمَحمَّدًا َلْو َكاَن َنِبّيًا َحّق

َقاِئاًل ِإنَّ َجَهنََّم َكاِفَيٌ  : َوَردَّ اهلُل َتَعاَلى َعَلْيِهْم .َيُقوُلوَن ، أَلنَّ اهلَل َيْعَلُم َما ُيِسرُّوَن َوَما ُيْعِلُنوَن 
 .َيْوَم الِقَياَمِ   ِلِعَقاِبِهْم َوَعَذاِبِهْم ، َوِهَي ِبْئَس الَمَقرُّ َوالَمِصيُر َلُهْم

سمع  مسمعا وفاي  من بعين البصيرة وأْمِعِن النظر فيه واجعل له وتأمل في الحديث اآلتي 
 .  ، ودرر الفرائد غرر الفوائد  بما فيه من موِقعًا عسى اهلل أن ينفع  قلب
فقاالوا السااُم عليا      إن اليهود لما أتوا النبي : قالت ( حديث عائش  في الصحيحين) 

الساُم عليكم ولعنكم وغضب عليكم ، فقال رسول اهلل : فقالت عائش  رضي اهلل تعالى عنها 
  قالت أولم تسمع ما قاالوا ؟  _ أو الفحش _مهاًل يا عائش  علي  بالرفق وإيا  والعنف

 . أو لم تسمعي ما قلت ، رددُت عليهم فيستجاب لي فيهم وال يستجاُب لهم في : قال 
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َخاَف الَفْوت« » َمْن َأْيَقَن الَمْوت 416 

 : من عن دينهمن فتن المؤ( 01) 
 ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

ِإنَّ الَِّذيَن َفَتُنوا اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت ُثمَّ َلْم َيُتوُبوا َفَلُهْم َعاَذاُب َجَهانََّم َوَلُهاْم    }:قال تعالى   
 [10: البروج]{ َعَذاُب اْلَحِريِق

ِنيَن َوالُمْؤِمَناِت َعْن ِديِنِهْم ، َوَعذَُّبوُهْم ِلُيْجِبُروُهْم َعَلى االْرِتاَداِد  ِإنَّ الِذيَن َحاَوُلوا ِفْتَنَ  الُمْؤِم
ْم َعِن اإِلْيَماِن ، َوَأَصرُّوا َعَلى َما ُهْم ِفيِه ِمَن الُكْفِر َوالِعَناِد والطُّْغَياِن ، َوَلْم َيُتوُبوا ِمْن ُذُنوِبِه

 .اهلَل َأَعدَّ َلُهْم َعَذابًا َأِليمًا ِفي َناِر َجَهنََّم َجَزاًء َلُهْم  َحتَّى َأْدَرَكُهُم الَمْوُت ، َفِإنَّ
َكاَن َمِلٌ  ِفيَمْن َكاَن َقْبَلُكْم َلُه : َقاَل  (الثابت في صحيح مسلم رضي اهلل عنه ُصَهْيٍب حديث  )

ْث ِإَليَّ ُغاَلًما ُأَعلُِّمُه السِّْحَر ، َفَبَعَث َلاُه  ِإنِّي َقْد َكِبْرُت ، َفاْبَع: َساِحٌر ، َفَلمَّا َكِبَر ، َقاَل ِلْلَمِلِ  
َن ِإَذا ُغاَلًما ُيَعلُِّمُه ، َفَكاَن ِفي َطِريِقِه ِإَذا َسَلَ  َراِهٌب ، َفَقَعَد ِإَلْيِه َوَسِمَع َكاَلَمُه َوَأْعَجَبُه ، َفَكا

َقَعَد ِإَلى الرَّاِهِب َوَسِمَع َكاَلَمُه ، َفاِإَذا َأَتاى    َأَتى السَّاِحَر َضَرَبُه ، َوِإَذا َرَجَع ِمْن ِعْنِد السَّاِحِر
َحَبَسِني َأْهِلاي ،  : ِإَذا َخِشيَت السَّاِحَر َفُقْل : َأْهَلُه َضَرُبوُه ، َفَشَكا َذِلَ  ِإَلى الرَّاِهِب ، َفَقاَل َلُه 

َكَذِلَ  ِإْذ َأَتى َعَلاى َدابَّاٍ  َعِظيَماٍ  َقاْد      َفَبْيَنَما ُهَو. َحَبَسِني السَّاِحُر: َوِإَذا َخِشيَت َأْهَلَ  َفُقْل 
 الرَّاِهُب َأْفَضُل َأِم السَّاِحُر ؟ : اْلَيْوَم َأْعَلُم : َحَبْسِت النَّاَس ، َفَقاَل 
ْقُتْل َهِذِه الدَّابَّاَ   اللَُّهمَّ ِإْن َكاَن َأْمُر الرَّاِهِب َأَحبَّ ِإَلْيَ  ِمْن َأْمِر السَّاِحِر َفا: َفَأَخَذ َحَجًرا ُثمَّ َقاَل 

َحتَّى َيْمِضَي النَّاُس ، َفَرَماَها َفَقَتَلَها ، َوَمَضى النَّاُس ، َفَأَتى الرَّاِهاَب َفاَأْخَبَرُه ، َفَقااَل َلاُه     
َفَكااَن  . ُدلَّ َعَليَّ، َفِإِن اْبُتِليَت َفاَل َت َوِإنََّ  َسُتْبَتَلىَأْي ُبَنيَّ ، َأْنَت اْلَيْوَم َأْفَضُل ِمنِّي ، : الرَّاِهُب 

َفَسِمَع َجِليٌس ِلْلَمِلِ  ، َكاَن َقْد َعِمَي ، . اْلُغاَلُم ُيْبِرُئ اأَلْكَمَه َواأَلْبَرَص ، َوُيَداِوي َساِئَر اأَلْدَواِء
ِإنِّي اَل َأْشاِفي  : َقاَل  َما َهاُهَنا َلَ  َأْجَمُع ِإْن َأْنَت َشَفْيَتِني ،: َفَأَتى اْلُغاَلَم ِبَهَداَيا َكِثيَرٍة ، َفَقاَل 

َفاَأَتى  . َأَحًدا ِإنََّما َيْشِفي اللَُّه ، ِإْن آَمْنَت ِباللَِّه َدَعْوُت اللََّه َفَشَفاَ  ، َفآَمَن ِباللَِّه َفَشاَفاُه اللَّاهُ  
: دَّ َعَلْيَ  َبَصَرَ  ؟ َقااَل  َمْن َر  ُفاَلُن : اْلَمِلَ  َيْمِشي َيْجِلُس ِإَلْيِه َكَما َكاَن َيْجِلُس ، َفَقاَل اْلَمِلُ  

. َفَلْم َيَزْل ُيَعذِّْبُه َحتَّى َدلَّ َعَلى اْلُغاَلِم. َربِّي َوَربَُّ  َواِحٌد: َوَلَ  َربٌّ َغْيِري ؟ َقاَل : َربِّي ، َقاَل 
ُتْبِرُئ اأَلْكَماَه َواأَلْباَرَص   َأْي ُبَنيَّ ، َقْد َبَلَغ ِمْن ِسْحِرَ  َما : َفِجيَء ِباْلُغاَلِم ، َفَقاَل َلُه اْلَمِلُ  

َفَأَخَذُه ، َفَلْم َيَزْل ُيَعذِّْبُه َحتَّاى َدلَّ  . ِإنِّي اَل َأْشِفي َأَحًدا ، ِإنََّما َيْشِفي اللَُّه: َوَتْفَعُل َوَتْفَعُل ؟ َقاَل 
 . َعَلى الرَّاِهِب
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َخاَف الَفْوت« » َمْن َأْيَقَن الَمْوت 410 

ِبي ، َفَدَعا ِباْلِمْنَشاِر ، َفَوَضَع اْلِمْنَشاَر ِفاي  اْرِجْع َعْن ِديِنَ  ، َفَأ: َفِجيَء ِبالرَّاِهِب ، َفِقيَل َلُه 
اْرِجْع َعْن ِديِناَ  ،  : ُثمَّ ِجيَء ِبَجِليِس اْلَمِلِ  ، َفِقيَل . َمْفِرِق َرْأِسِه ، َفُشقَّ ِبِه َحتَّى َوَقَع ِشقَّاُه

ُثمَّ ِجيَء ِباْلُغاَلِم َفِقيَل َلُه . ى َوَقَع ِشقَّاُهَفَأِبي ، َفَوَضَع اْلِمْنَشاَر ِفي َمْفِرِق َرْأِسِه ، َفَشقَُّه ِبِه َحتَّ
اْذَهُبوا ِبِه ِإَلى َجَبِل َكَذا َوَكَذا ، : اْرِجْع َعْن ِديِنَ  َفَأِبي ، َفَدَفَعُه ِإَلى َنَفٍر ِمْن َأْصَحاِبِه ، َفَقاَل : 

َفاَذَهُبوا ِباِه   . َرَجَع َعْن ِديِنِه ، َوِإالَّ َفاْطَرُحوُهَفاْصَعُدوا ِبِه اْلَجَبَل ، َفِإَذا َبَلْغُتْم ُذْرَوَتُه ، َفِإْن 
َفَرَجَف ِبِهُم اْلَجَبُل ، َفَساَقُطوا ، َوَجااَء   . اللَُّهمَّ اْكِفِنيِهْم ِبَما ِشْئَت: َفَصِعُدوا ِبِه اْلَجَبَل ، َفَقاَل 

َفَدَفَعُه ِإَلى َقْوٍم ِماْن  . َ  ؟ َقاَل َكَفاِنيِهُم اللَُّهَما َفَعَل َأْصَحاُب: َيْمِشي ِإَلى اْلَمِلِ  ، َفَقاَل َلُه اْلَمِلُ  
اْذَهُبوا ِبِه ، َفاْحِمُلوُه ِفي ُقْرُقوٍر ، َفَوسُِّطوا ِبِه اْلَبْحَر ، َفَلجُِّجوا ِبِه ، َفاِإْن  : َأْصَحاِبِه ، َفَقاَل 

َفاْنَكَفاَأْت ِبِهاُم   . اللَُّهمَّ اْكِفِنيِهْم ِبَما ِشْئَت: اَل َرَجَع َعْن ِديِنِه ، َوِإالَّ َفاْقِذُفوُه ، َفَذَهُبوا ِبِه ، َفَق
، . َكَفاِنيِهُم اللَُّه: َما َفَعَل َأْصَحاُبَ  ؟ َقاَل : السَِّفيَنُ  ، َوَجاَء َيْمِشي ِإَلى اْلَمِلِ  ، َفَقاَل َلُه اْلَمِلُ  

َتْجَمُع النَّاَس : َوَما ُهَو ؟ َقاَل : َعَل َما آُمُرَ  ِبِه ، َقاَل َوِإنََّ  َلْسَت ِبَقاِتِلي َحتَّى َتْف: َفَقاَل ِلْلَمِلِ  
ِفي َصِعيٍد َواِحٍد ، َوَتْصُلُبِني َعَلى ِجْذٍع ، ُثمَّ ُخْذ َسْهًما ِمْن ِكَناَنِتَ  ، ُثمَّ َضِع السَّْهَم ِفي َكِباِد  

َفَجَمَع النَّاَس . ْرِمِني ، َفِإنََّ  ِإَذا َفَعْلَت َذِلَ  َقَتْلَتِنيِبْسِم اهلِل َربِّ اْلُغاَلِم ، ُثمَّ ا: اْلَقْوِس ، ُثمَّ ُقْل 
 ِفي َصِعيٍد َواِحٍد ، ُثمَّ َصَلَبُه َعَلى ِجْذٍع ، ُثمَّ َأَخَذ َسْهًما ِمْن ِكَناَنِتِه ، ُثمَّ َوَضَع السَّْهَم ِفي َكِبادِ 

، ُثمَّ َرَماُه ، َفَوَقَع السَّْهُم ِفي ُصْدِغِه ، َفَوَضَع َيَدُه ِفي ِبْسِم اهلِل َربِّ اْلُغاَلِم : َقْوِسِه ، ُثمَّ ، َقاَل 
َفُأِتَي اْلَمِلاُ   . آَمنَّا ِبَربِّ اْلُغاَلِم ، آَمنَّا ِبَربِّ اْلُغاَلِم ، َثاَلًثا: َمْوِضِع السَّْهِم َفَماَت ، َفَقاَل النَّاُس 

َفَأَمَر ِباْلُأْخاُدوِد  . َقْد َواللَِّه َنَزَل ِبَ  َحَذُرَ  ، َقْد آَمَن النَّاُس َأَرَأْيَت َما ُكْنَت َتْحَذُر ،: ، َفِقيَل َلُه 
َمْن َلْم َيْرِجْع َعْن ِديِنِه َفَأْحُموُه ، َفَفَعُلوا َحتَّاى  : ِبَأْفَواِه السَِّكِ  َفُخدَّْت ، َوَأْضَرَم النِّيَراَن َوَقاَل 

َيا ُأمَِّه اْصِبِري ، : ، َفَتَقاَعَسْت َأْن َتَقَع ِفيَها ، َفَقاَل َلَها اْلُغاَلُم  َجاَءِت اْمَرَأٌة َوَمَعَها َصِبيٌّ َلَها
 . َفِإنَِّ  َعَلى اْلَحقِّ

 : من استحب الحياة الدنيا على اآلخرة( 03)
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

ْم َفاْذُكُروا اللََّه َكِذْكِرُكْم َآَباَءُكْم َأْو َأَشدَّ ِذْكًرا َفِماَن النَّااِس   َفِإَذا َقَضْيُتْم َمَناِسَكُك} : قال تعالى  
َوِمْنُهْم َمْن َيُقوُل َربََّنا َآِتَنا ( 100)َمْن َيُقوُل َربََّنا َآِتَنا ِفي الدُّْنَيا َوَما َلُه ِفي اْلَآِخَرِة ِمْن َخَلاٍق 
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َخاَف الَفْوت« » َمْن َأْيَقَن الَمْوت 418 

ُأوَلِئَ  َلُهْم َنِصيٌب ِممَّا َكَساُبوا  ( 101)ِة َحَسَنً  َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر ِفي الدُّْنَيا َحَسَنً  َوِفي اْلَآِخَر
 [101:100/البقرة ]{  ( 101)َواللَُّه َسِريُع اْلِحَساِب 
. لَفَراِغ ِمْنَها َوالُمْؤِمِنيَن ِباإِلْكَثاِر ِمْن ِذْكِر اهلِل َبْعَد َقَضاِء الَمَناِسِ  َوا  َيْأُمُر اهلُل َتَعاَلى َنِبيَُّه 

َكااَن  : َوَقاَل اْبُن َعبَّاٍس ِإنَّ الَعَرَب ِفي الَجاِهِليَِّ  َكاُنوا َيِقُفوَن ِفي الَمْوِسِم َفَيُقوُل الرَُّجُل ِمْنُهُم 
اهلُل هِذِه اآلَيَ  ،  ِإلخ َلْيَس َلُهْم َهمٌّ َغْيُر ِذْكِر ِفَعاِل آَباِئِهْم َفَأْنَزَل. . . َأِبي ُيْطِعُم َوَيْحِمُل الدَِّياِت 

 اهلُل َوَأْرَشَد الُمْسِلِميَن ِإَلى ُدَعاِئِه َبْعَد ِذْكِرِه َكِثيرًا ، ِلَما ِفي ذِلَ  ِمْن َمظنٍَّ  ِإَجاَبِ  الادَُّعاِء َوَذمَّ 
 .َغْير ُمْهَتمِّيَن ِبِه الِذيَن ال َيْسَأُلوَن ِإالَّ ِفي َأْمِر ُدْنَياُهْم َوُهْم ُمْعِرُضوَن َعْن َأْمِر آِخَرتِِِهْم ، 

َوِإلى َجاِنِب ُأوَلِئَ  الُمْهَتمِّيَن ِبَأْمِر الدُّْنيا َفَقْط ، آَخُرون َيْهَتُموَن ِبَأْمِر اآلِخاَرِة ِإلاى َجاِناِب     
َوِفي ( َلٍب َدْنَيويِّ َوَتْشَمُل ُكلَّ َمْط) َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّنيا َحَسَنً  : اْهِتَماِمِهْم ِبَأْمِر الدُّنيا َفَيُقوُلوَن 

، َوَهذا َيْقَتِضي َتْيِسيَر َأْسَباِبِه ِفاي  ( َوَتْشَمُل ُدُخوَل الَجنَِّ  َوالنََّجاَة ِمَن النَّاِر ) اآلِخَرِة َحَسَنً  
 .ِمِن اِجِتَناِب الَمَحاِرِم َواآلَثاِم ، َوَتْرِ  الشُُّبَهاِت َوالُمَحرََّماِت : الدُّْنيا 

َنِصيٌب َمْضُموٌن ِممَّا َكَسُبوُه ِبالطََّلِب َوالرُُّكوِن ِإَلى اهلِل ، ال ُيْبِطُئ َعَلْيِهْم ، َفااهلُل   َوهؤالِء َلُهْم
 .َتَعاَلى َسِريُع الِحَساِب ، َوُهَو َيْجِزي ُكاًل ِبَما َيْسَتِحقُُّه 

 : أبو لهب وزوجه( 04)
 ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

َسَيْصَلى َنااًرا  ( 1)َما َأْغَنى َعْنُه َماُلُه َوَما َكَسَب ( 1)َدا َأِبي َلَهٍب َوَتبَّ َتبَّْت َي}: قال تعالى  
 [سورة المسد]{ ( 1)ِفي ِجيِدَها َحْبٌل ِمْن َمَسٍد ( 4)َواْمَرَأُتُه َحمَّاَلَ  اْلَحَطِب ( 3)َذاَت َلَهٍب 

وأناذر  }: لما نزلت  :لقا (الثابت في صحيح البخاري  رضي اهلل عنهما ابن عباسحديث  )
يا بني فهر، : صعد النبي صلى اهلل عليه وسلم على الصفا، فجعل ينادي. {عشيرت  األقربين

يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخارج أرسال   
ي أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيال باالواد : )رسوال لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، فقال

فإني ناذير  : )نعم، ما جربنا علي  إال صدقا، قال: قالوا(. تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي
تبات  }: تبا ل  سائر اليوم، ألهذا جمعتنا، فنزلت: فقال أبو لهب(. لكم بين يدي عذاب شديد

 .{ما أغنى عنه ماله وما كسب. يدا أبي لهب وتب



 « َّارَهْدُي الَنبي الُمْخَتار في َوْصِف الَجنَِّة والن»      

َخاَف الَفْوت« » َمْن َأْيَقَن الَمْوت 410 

، َوَقْد َنَساَب  ( َوَأُبو َلَهٍب َعمُّ الرَُّسوِل ) َوالتََّباُت أَلِبي َلَهٍب  الُخْسَراُن َوالَهاَلُ  :َوَمْعَنى اآلَيِ  
. ) َتَعاَلى الُخْسَراَن َوالتََّباَب ِلَيَدي َأِبي َلَهٍب أَلنَُّهَما َأَداُة الَعَمِل َوالَبْطِش ، َوَقاْد َتابَّ َوهَََلاَ     

َيُ  ِإْخَباٌر ِبَأنَّ َهَذا الدَُّعاَء َقْد َتَحقََّق ، َوَأنَّ َأَبا َلَهٍب َخِسَر َفالُجْمَلُ  اأُلولى ُدَعاٌء ، َوالُجْمَلُ  الثَّاِن
 ( .الدُّْنَيا َواآلِخَرَة 

َوِفي اآلِخَرِة اَل ُيْغِني َعْنُه َماُلُه َواَل َعَمُلُه الِذي َكاَن َيُقوُم ِبِه ِفي الدُّْنَيا ِمْن ُمَعااَداِة الرَُّساوِل   
َوَسُتَعذَُّب ِفي َهِذِه النَّاِر َأْيضًا .َيُذوُق ِفي اآلِخَرِة َحرَّ النَّاِر ، َوَسُيَعذَُّب ِفي َلَظاَها َوَس. َوِإيَذاِئِه 

  َزْوَجُتُه ِلَسْعِيَها ِفي الِفْتَنِ  والنَِّميَمِ  إِلْطَفاِء ُنوِر الدَّْعَوِة اإِلْسااَلِميَِّ  ، َوِإياَذاِء الرَُّساوِل    
َواْمرَأُة َأِبي َلَهٍب اْسُمَها َأْرَوى ِبْنُت َحْرٍب َوِهَي ُأْخُت َأِبي ُسْفَياَن ْبِن َحْرٍب . )  ِبالَقْوِل َوالِفْعِل

َوِفي ُعُنِقَهأ َحْبٌل ِمْن ِليٍف َغِليٌظ ُأْحِكَم َفْتُلُه ، َوِهَي َتْرُبُط ِبِه ُحْزَمَ  َحَطٍب ( . َوُتَكنَّى ِبَأمِّ َجِميٍل 
َوَقْد َصوََّرَها َتَعاَلى ِبَهِذِه الصُّوَرِة الُمْزِرَيِ  اْحِتَقارًا َلَهاا  .َحطَّاَباِت الُمْمَتِهَناِت ِإَلى ِجيِدَها ِمْثَل ال

 .َوَلِزْوِجَها 
 :جحود نعم اهلل ( 01)

  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ
َوَقااَل  ( 0)ْرُتْم ِإنَّ َعَذاِبي َلَشاِديٌد  َوِإْذ َتَأذََّن َربُُّكْم َلِئن َشَكْرُتْم أَلِزيَدنَُّكْم َوَلِئن َكَف} :قال تعالى 

 [8،0/إبراهيم ] { (8)ُموَسى ِإْن َتْكُفُروا َأْنُتْم َوَمْن ِفي اْلَأْرِض َجِميًعا َفِإنَّ اللََّه َلَغِنيٌّ َحِميٌد 
َلْئِن َشاَكْرُتْم ِنْعَمِتاي   : اَل َواْذُكُروا َيا َبِني ِإْسَراِئيَل ِحيَن آَذَنُكْم َربُُّكْم ، َوَأْعَلَمُكْم ِبَوْعِدِه ، َفَق

ابًا َشاِديدًا  َعَلْيُكْم أَلِزيَدنَُّكْم ِمْنَها ، َوَلِئْن َكَفْرُتْم النَِّعَم َوَسَتْرُتُموَها َوَجَحْدُتُموَها ، أُلَعاِقَبنَُّكْم ِعَق
: ُهَو " َوِإْذ َتَأذََّن َربُُّكْم : " َنى ِلِعَباَرِة َوُيْحَتَمُل َأْن َيُكوَن الَمْع. ) َعَلى ًكْفِرَها ، َوأَلْسُلَبنَُّكْم ِإيَّاَها 

 ( .َوِإْذ َأْقَسَم َربُُّكْم ِبِعزَِّتِه َوَجاَلِلِه َوِكْبِرَياِئِه 
ِإْن َكَفْرُتْم ِنَعَم اهلِل َعَلْيُكْم ، َأْنُتْم َوَجِميُع َمْن ِفي : َوَقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه ِحيَنَما َعاَنُدوا َوَجَحُدوا  

 اأَلْرِض ، َفِإنَّ َذِلَ  َلْن َيُضرَّ اهلَل َشْيئًا ، َوإنَُّه َتَعاَلى َغِنيٌّ َعْن ُشْكِر ِعَباِدِه َلُه ، َوُهَو الَحِميادُ 
 ُكامْ الَمْحُموُد ، َوِإْن َكَفَرُه َمْن َكَفَرُه ، َوِإنَُّكْم اَل َتُضرُّوَن ، ِبالُكْفِر َوالُجُحوِد ، ِإالَّ َأْنُفَساُكْم أَلنَّ 

 .َتْحِرُموَنَها ِبَذِلَ  ِمْن َمِزيٍد ِمَن اإِلْنَعاِم ، َوُتَعرُِّضوَنَها ِلَعذاِب اهلِل 
 : الجدال في آيات اهلل بالباطل( 06)

  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ



 « َّارَهْدُي الَنبي الُمْخَتار في َوْصِف الَجنَِّة والن»      

َخاَف الَفْوت« » َمْن َأْيَقَن الَمْوت 430 

ُكِتاَب  ( 3)ُكلَّ َشْيَطاٍن َمِرياٍد   َوِمَن النَّاِس َمْن ُيَجاِدُل ِفي اللَِّه ِبَغْيِر ِعْلٍم َوَيتَِّبُع} :قال تعالى 
 [4-3/الحج] {( 4)َعَلْيِه َأنَُّه َمْن َتَولَّاُه َفَأنَُّه ُيِضلُُّه َوَيْهِديِه ِإَلى َعَذاِب السَِّعيِر 

وإنزاله القرآن، وذل    ومن الكفار َمن يجادل بالباطل في اهلل وتوحيده واختياره رسوله 
 كتاب من اهلل فيه برهان وحج  واضح ، الوًيا عنقاه فاي   الجدال بغير علم، وال بيان، وال

تكبر، معرًضا عن الحق ؛ ليصد غيره عن الدخول في دين اهلل، فسوف يلقى خزًيا في الدنيا 
 .باندحاره وافتضاح أمره، ونحرقه يوم القيام  بالنار

ق، بل يساوقه  قضى اهلل وقدَّر على هذا الشيطان أنه ُيِضل كل من اتبعه، وال يهديه إلى الح
 .إلى عذاب جهنم الموقدة جزاء اتباعه إياه

 : االستهزاء بآيات اهلل( 00)
  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

َوَذِر الَِّذيَن اتََّخُذوْا ِديَنُهْم َلِعًبا َوَلْهًوا َوَغرَّْتُهُم اْلَحَياُة الدُّْنَيا َوَذكِّْر ِباِه َأن ُتْبَساَل   }: قال تعالى 
ِبَما َكَسَبْت َلْيَس َلَها ِمن ُدوِن الّلِه َوِليٌّ َواَل َشِفيٌع َوِإن َتْعِدْل ُكلَّ َعْدٍل الَّ ُيْؤَخاْذ ِمْنَهاا    َنْفٌس

 األنعام ]{ ُأْوَلِئَ  الَِّذيَن ُأْبِسُلوْا ِبَما َكَسُبوْا َلُهْم َشَراٌب مِّْن َحِميٍم َوَعَذاٌب َأِليٌم ِبَما َكاُنوْا َيْكُفُروَن
 :00] 

ْم َوَدْع َأيَُّها الرَُّسوُل ، َأْنَت َوَمْن َتِبَعَ  ِمَن الُمْؤِمِنيَن ، َهُؤالِء الُمْشِرِكيَن ، الِذيَن اتََّخُذوا ِدْياَنهُ 
ْعِرُضوا َلِعبًا َوُسْخِرَيً  ُوُهُزوًا ، َوَغرَّْتُهُم الَحَياُة الدُّْنيا ، َواَل ُتَباُلوا ِبَتْكِذيِبِهْم َواْسِتْهَزاِئِهْم ، َوَأ

َوَذكُِّروا النَّااَس َداِئماًا ِبَهاَذا    . َعْنُهْم ، َوَأْمِهُلوُهْم َقلياًل ، َفِإنَُّهْم َصاِئُروَن إلى َعَذاٍب َعِظيٍم 
 الُقْرآِن ، َوَحذُِّروُهْم ِنَقَم اهلُل َوَعَذاَبُه اأَلِليُم ، ِلَكْياَل َتْفَتِضَح َنْفٌس َيْوَم الِقَياَماِ  َفَتِصايَر إَلاى   

، ِبَسَبِب َما اْقَتَرَفْتُه ِمَن اأَلْعَماِل الَساِيَئِ  ،  ( َأْن ُتْبَسَل َنْفٌس ) التَّْهُلَكِ  ، َوَتُكوَن َرْهَن الَعَذاِب 
 .َوَما اْجَتَرَحْتُه ِمَن الذَُّنوِب َوالَخَطاَيا 

َوِليٌّ َيْشَفُع َلَها َأْو َيْنُصُرَها ِماْن ُدوِن   َوِفي َذِلَ  الَيْوِم اَل َيُكوُن ِلَهِذِه النَّْفُس الُمْذِنَبِ  َشِفيٌع َواَل
، ِلَتْنُجَو ِمَن الَعَذاِب ، َفَلاْن ُيْقَباَل   ( الَعْدِل ) اهلِل ، َوِإنَّها إَذا َبَذَلْت ُكلَّ َنْوٍع ِمْن َأْنَواِع الِفَداِء 

 .ِمْنَها َذِلَ  
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ِبَسَبِب َما اْجَتَرُحوُه ِمَن الاذُُّنوِب  ( ُأْبِسُلوا ) اِب َوَهُؤاَلِء الِذيَن اْفَتَضُحوا ، َوَصاُروا َرْهَن الَعَذ
، َوَلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم َجاَزاًء  ( َحِميٍم ) َسَيُكوُن َشَراُبُهْم ، َيْوَم الِقَياَمِ  ، ِمْن َماٍء َشِديِد الَحَراَرٍة 

 .َلُهْم َعَلى ُكْفِرِهْم 
 : الذين يعبدون المسيح عليه السالم( 08)

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّ اللََّه ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَيَم َوَقاَل اْلَمِسيُح َيا َبِني ِإْسَراِئيَل : قال تعالى 

رََّم اللَُّه َعَلْيِه اْلَجنََّ  َوَمْأَواُه النَّااُر َوَماا   اْعُبُدوا اللََّه َربِّي َوَربَُّكْم ِإنَُّهُ  َمْن ُيْشِرْ  ِباللَِّه َفَقْد َح
َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّ اللََّه َثاِلُث َثَلاَثٍ  َوَما ِمْن ِإَلٍه ِإلَّا ِإَلٌه َواِحاٌد  ( 01)ِللظَّاِلِميَن ِمْن َأْنَصاٍر 

َأَفَلا َيُتوُبوَن ِإَلى اللَِّه ( 03)ِذيَن َكَفُروا ِمْنُهْم َعَذاٌب َأِليٌم َوِإْن َلْم َيْنَتُهوا َعمَّا َيُقوُلوَن َلَيَمسَّنَّ الَّ
َما اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَيَم ِإلَّا َرُسوٌل َقْد َخَلاْت ِماْن َقْبِلاِه    ( 04)َوَيْسَتْغِفُروَنُه َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم 

َعاَم اْنُظْر َكْيَف ُنَبيُِّن َلُهُم اْلَآَياِت ُثمَّ اْنُظْر َأنَّاى ُيْؤَفُكاوَن   الرُُّسُل َوُأمُُّه ِصدِّيَقٌ  َكاَنا َيْأُكَلاِن الطَّ
(  06)ُقْل َأَتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َما َلا َيْمِلُ  َلُكْم َضرًّا َوَلا َنْفًعا َواللَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم ( 01)
 [06-01/المائدة]

َوَقااَل اهلُل َتَعااَلى   . ْكِفيِر الِذيَن أدَُّعوا أنَّ اهلَل ُهَو الَمِسيُح ِعيَسى ْبِن َمْرَيَم َحَكَم اهلُل َتَعاَلى ِبَت
وُق إنَُّهْم َقْد َضلُّوا َضاَلاًل َبِعيدًا ، إْذ َأنَُّهْم ِفي ِإْطَراِئِهْم إيَّاُه ، َوَمْدِحِه َغَلوا ُغُلّوًا َكِبيارًا ، َيُفا  

ِبِه َواالْفِتَراِء َعَليِه َوَعَلى ُأمِِّه ، َوَقْوِلِهْم َعَلْيَها ُبْهَتانًا َعِظيماًا ، َماْع أنَّ   ُغُلوَّ الَيُهوِد ِفي َتْكِذي
نَّاُه  الَمِسيَح َقاَل َلُهْم َغْيَر َما َيُقوُلوَن ، َفَقْد أَمَرُهْم ِبِعَباَدِة اهلِل َوْحَدُه اَل َشِريَ  َلُه ، ُمْعَتِرفاًا ِبأ 

أنَُّه َعْبُد اهلِل َوَرُسوُلُه ، َوَأوَُّل َكِلَمٍ  َنَطَق ِبَها الَمِسيُح َوُهَو َصِغيٌر ِفي الَمْهاِد  َربُُّه َوَربُُّهْم ، َو
 ( .إنِّي َعْبُد اهلِل : ) َقْوُلُه 

ِه ، َفَقاْد  إنَّ َمْن َأْشَرَ  ِباهلِل َأَحدًا ِفي ُأُلوِهيَِّتا : إنَّ الَمِسيَح َقاَل ِلَبِني ِإْسَراِئيَل : َوَيُقوُل َتَعاَلى 
، َواَل َأْوَجَب اهلُل َعَلْيِه النَّاَر ، َوَحرََّم َعَلْيِه الَجنََّ  ، َوَلْن َيِجَد الظَّاِلُموَن َنِصيرًا َلُهْم َواَل ُمِعيناًا  

 .ُمْنِقذًا ِمْن َعَذاِب اهلِل الِذي َسَيِصيُروَن ِإَلْيِه 
اهلَل َثاِلُث َثاَلَثٍ  ُهْم ُكفَّاٌر ، َوأنَُّه َلْيَس ُهَناَ  إالَّ إَله َواِحٌد ، ُيَؤكُِّد اهلُل َتَعاَلى أنَّ الِذيَن َقاُلوا إنَّ  

، ( إنَّ اهلَل َثاِلُث َثاَلَثٍ  ِمَن اأَلَقااِنيِم  ) َوَيَتوَعُد اهلُل الَقاِئِليَن . َوُهَو َربُّ َجِميِع الَكاِئَناِت َوإلُهَها 
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ْنَتُهوا َعمَّا َيُقوُلوَنُه ِمَن الَكِذِب َواالْفِتَراِء ، َلَيَمسَّنَّ الِذيَن َكُفُروا ِمْنُهْم َوَيَتَهدَُّدُهْم ِبَأنَُّهْم إْن َلْم َي
 .، َعَذاٌب َأِليٌم ِفي الدَّاِر اآلِخَرِة 

ِم الَكِلَماِ   َوَتُقوُل ِفَئٌ  ِمَن النََّصاَرى ِباأَلَقاِنيِم الثَّاَلَثِ  ، أْقُنوِم اأَلِب ، َوأْقُنوِم االْبِن ، َوأْقُناو )  
 ( .الُمْنَبِثَقِ  ِمَن األِب إلى االْبِن 

ْحِمُلُهْم َيُقوُل َتَعاَلى َكْيَف َيْسَمُع َهُؤاَلِء َما ُذِكَر ِمَن التَّْفِنيِد أَلْقَواِلِهْم ، َوالَوِعيِد َعَلْيَها ، ُثمَّ اَل َي 
ى اْسِتْغَفاِر اهلِل َعمَّا َفرََّط ِمْنُهْم؟ ُثمَّ َيُحُثُهْم َتَعاَلى َذِلَ  َعَلى التَّْوَبِ  َوالرُُّجوِع إَلى التَّْوِحيِد ، َوَعَل

 .َعَلى َطَلِب الَمْغِفَرِة ِمَن اهلِل ِلَيُتوَب َعَلْيِهم ُسْبَحاَنُه ، َوُهَو الَجَواُد الَكِريُم 
َتَقدََّمْتُه ُرُسٌل ِمَن اهلِل ، َوَلُه أْسَوٌة  الَمسيُح َعْبٌد ِمْن ِعَباِد اهلِل ، أْنَعَم اهلُل َعَليِه ِبالرَِّساَلِ  ، َوَقْد 

َوَهذا أْعَلى َمَقاَماِتَها َفَدلَّ ِبَذِلَ  َعَلى أنَّها َلْيَساْت   -ِصدِّيَقٌ  ) َوأمُُّه ُمْؤِمَنٌ  ٌمَصدَِّقٌ  َلُه . ِبِهْم 
، َوَما َيْسَتْتِبُع الطََّعااَم َوالِغاَذاَء ،    ، َوَكاَن الَمِسيُح َوأمُُّه َيْحَتاَجاِن إلى الطََّعاِم َوالِغذاِء( َنِبّيً  

. َفُهَما َمْخُلوَقاِن ِمَن الَبَشِر ، َواَل ُيْمِكُن أْن َيُكوَن ُكلٌّ ِمْنُهَما إلهًا َخاِلقاًا ، َواَل َرّباًا َمْعُباودًا    
، َبْعَد َذِلاَ  التَّْوِضايِح ، أْياَن     َفاْنُظْر َيا ُمَحمٌَّد َكْيَف ُنَوضُِّح َلُهُم اآلَياِت َوُنْظِهُرَها ، ُثمَّ اْنُظْر
 َيْذَهُبوَن ، َوبأيِّ َقْوٍل َيَتَمسَُّكوَن ، َوَكْيَف ُيْصَرُفوَن َعِن الَحقِّ؟

َرُهْم ُيْنِكُر اهلُل َتَعاَلى َعَلى الِذيَن َيْعُبُدوَن اأَلْصَناَم َواألْنَداَد َواألْوَثاَن َوالَمْخُلوَقاِت ، َضاَلَلُهْم َوُكْف
ُقْل ِلَهاُؤاَلِء النََّصااَرى   : اَدَتُهْم َما اَل َيُضرُّ َواَل َيْنَفُع ، َفَيُقوُل ِلَنِبيِِّه صلى اهلل عليه وسلم َوِعَب

َأَتْتُرُكوَن ِعَباَدَة اهلِل الَواِحِد األَحِد ، َوُهَو الَقاِويُّ الَقااِدُر ،   : َوَأْمَثاِلِهْم ِممَّْن َعَبُدوا َغْيَر اهلِل 
ِميُع الَعِليُم ، َوَتْعبُدوَن َما ال َيْمِلُ  ِلَنْفِسِه َواَل ِلَغْيِرِه َضّرًا َواَل َنْفعًا؟ َواَل َحَيااًة َواَل  الَخاِلُق السَّ

 ُنُشوزًا ، ِمْن َبَشٍر َوَصَنٍم َوأْنَداٍد؟
 : المكذبون باآليات والمستكبرون( 00)

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
ِإنَّ الَِّذيَن َكذَُّبوا ِبَآَياِتَنا َواْسَتْكَبُروا َعْنَها َلا ُتَفتَُّح َلُهْم َأْبَواُب السََّماِء َوَلا َياْدُخُلوَن  :  قال تعالى

َلُهْم ِمْن َجَهانََّم ِمَهااٌد   ( 40)اْلَجنََّ  َحتَّى َيِلَج اْلَجَمُل ِفي َسمِّ اْلِخَياِط َوَكَذِلَ  َنْجِزي اْلُمْجِرِميَن 
 [41، 40/األعراف( ]41)َفْوِقِهْم َغَواٍش َوَكَذِلَ  َنْجِزي الظَّاِلِميَن  َوِمْن

ِبَماا  َوالِذيَن َكَفُروا ِبآَياِت اهلِل َتَكبُّرًا َوُطْغَيانًا ، َوَلْم َيتَِّبُعوا ُرُسَل اهلِل اْسِتْكَباراًَ َعِن التَّْصاِديِق  
اُب السََّماِء أَلْرَواِحِهْم ، َواَل َيْرَفُع َلُهْم ِفي َحَياِتِهْم َعَماٌل َواَل  َجاُؤوُهْم ِبِه ، َفَهُؤاَلِء اَل ُتْفَتُح َأْبَو
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) ِفي َفْتَحِ  اإِلْباَرِة الصَّاِغيَرِة   ( الَجَمُل ) ُدَعاٌء ، َواَل َيْدُخُلوَن الَجنََّ  َحتَّى َيْدُخَل الَحْبُل الَغِليُظ 
يَظ اَل ُيْمِكُن َأْن َيُمرَّ ِفي َفْتَحِ  اإِلْبَرِة الصَّاِغيَرِة ، َكاَذِلَ  اَل   َفَكَما أنَّ الَحْبَل الَغِل( . َسمِّ الِخَياِط 

 .َيْدُخُل الُكفَّاُر الَجنََّ  
 .َوَهَذا َجَزاٌء َعاِدٌل ِمَن اهلِل ِلْلُمْجِرِميَن َعَلى ُكْفِرِهْم ، ِمْن ُكلِّ ُأمٍَّ  ، َوِفي ُكلِّ َزَماٍن َوَمَكاٍن 

) ، َوَلُهْم ِمْنَها َأْغِطَيٌ  ِمْن َفاْوِقِهْم ُتَغطِّايِهْم   ( ِمَهاٌد ) ِر َجَهنََّم ُفُرٌش ِمْن َتْحِتِهْم َوَلُهْم ِمْن َنا  
 .َوِبِمْثِل َهَذا الَجَزاِء َيْجِزي اهلُل الظَّاِلِميَن أَلْنُفِسِهْم ، الُمِضلِّيَن ِلْلنَّاِس ( . َغَواٍش 

 :طل، وتكذيبهم بيوم الدين وخوضهم في البا تر  الصالة والزكاة( 80)
 ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

ِإاّل *  ُكّل َنْفٍس ِبَما َكَساَبْت َرِهيَنا   : )قال تعالى ما ذكره اهلل بقوله من صفات أهل النار
َقاُلوْا َلاْم  *  َما َسَلَكُكْم ِفي َسَقَر*  َعِن اْلُمْجِرِميَن*  ِفي َجّناٍت َيَتَسآَءُلوَن*  َأْصَحاَب اْلَيِميِن
َوُكّنا ُنَكّذُب ِبَيْوِم *  َوُكّنا َنُخوُض َمَع اُلَخآِئِضيَن*  َوَلْم َنُ  ُنْطِعُم اْلِمْسِكيَن*  َنُ  ِمَن اْلُمَصّليَن

 [ 46: 38المدثر ( ]الّديِن
وال يزكون، وخوضهم في الباطل، وتكاذيبهم   فكان من أسباب دخولهم النار أنهم ال يصلون

 .نسأل اهلل العافي . بيوم الجزاء يوم القيام  حتى ماتوا على هذه الحال 
]*[ابن مسعود أناه ال  التخويف من النار عن رحمه اهلل تعالى في كتابه  رجبابن  أورد

 .يتر  في النار غير هؤالء األربع  قال وليس فيهم من خير 
 : الطغيان وإيثار الحياة الدنيا وشهواتهاأهل النار ومن صفات ( 81)

  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
َوَأمَّا َماْن َخااَف     َفِإنَّ اْلَجِحيَم ِهَي اْلَمْأَوىا  َوآَثَر اْلَحَياَة الدُّْنَي َفَأمَّا َمن َطَغى  :قال تعالى 

 (  41-30: اآلي  : النازعات)   َفِإنَّ اْلَجنََّ  ِهَي اْلَمْأَوى َقاَم َربِِّه َوَنَهى النَّْفَس َعِن اْلَهَوىَم
أن صح  الجسد وقوته وكثرة المال والتنعم بشهوات الدنيا والتكبار والتعااظم    فتبين بهذا

  .على الخلق وهي صفات أهل النار 
] ( َأن ّرآُه اْساَتْغَنىَ *  َكاّل ِإّن اإِلنَساَن َلَيْطَغاىَ : )ل تعالىقاكما  هي جماع الطغيان والبغيو

 [  0،  6العلق 
حجبات  قال   أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث )  

 . النار بالشهوات، وحجبت الجن  بالمكاره
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 :          قال اإلمام المناوي رحمه اهلل تعالى  في فيض القدير]*[   
   حفت القضاعي رواي  وفي  (  حجبت  )
 أو أصاال   مناه  الشارع  مناع  مماا  الدنيا أمور من يستلذ ما أي  (  بالشهوات النار  )

   محرم في الوقوع خوف المباحات من واإلكثار الشبهات به وألحق مأمور تر  الستلزامه
 كاإلتياان  وتركًا فعاًل فيه نفسه بمجاهدة المكلف أمر بما أي  (  بالمكاره الجن  وحجبت  )

 مكااره  عليهاا  وأطلاق  وفعاًل قواًل المنهي وتجنب عليها والمحافظ  وجهها على بالعبادة
 إال الجنا   إلى وال الشهوات بتعاطي إال النار إلى يصل فال العامل على وصعوبتها لمشقتها
  .  اقتحم لحجابا هت  فمن محجوبتان وهما بالمكروهات عنها المعبر المشقات بارتكاب

تنبيه :  قوله (حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجن  بالمكاره  ) ذل  من التمثيل
فمان هتا  الحجااب    ،إذ جعل الجن  والناار محجوبتان بالمكاره والشهااوات  ، الحسن 

وهى العبادات الشاق  علاى  ا   فهت  حجاب الجن  باقتحام بالمكاره،وصال إلى المحجوب 
 .  حجاب النار بارتكاب الشهوات المحرم  وهت ا  النفس

  أن النباي   (الثابت في صحيحي أبي داود والترماذي  رضي اهلل عنه حديث أبي هريرة) 
 أعددت ما وإلى إليها انظر فقال الجن  إلى جبريل أرسل والنار الجن  اهلل خلق لما قال : قال

 فوعزت  قال إليه فرجع قال فيها هلهاأل اهلل أعد ما وإلى إليها ونظر فجاءها قال فيها ألهلها
 أعاددت  ما إلى فانظر إليها ارجع فقال بالمكاره فحفت بها فأمر دخلها إال أحد بها يسمع ال

 أن خفت لقد وعزت  فقال إليه فرجع بالمكاره حفت قد هي فإذا إليها فرجع قال فيها ألهلها
 يركاب  هي فإذا فيها ألهلها عددتأ ما وإلى إليها فانظر النار إلى اذهب قال أحد يدخلها ال

 بالشاهوات  فحفت بها فأمر فيدخلها أحد بها يسمع ال وعزت  فقال إليه فرجع بعضا بعضها
 . دخلها إال أحد منها ينجو ال أن خشيت لقد وعزت  فقال إليها فرجع إليها ارجع فقال
 : مستكبر جعظري جواظ عتل كلومن صفات أهل النار ( 81)

 ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـ
 أال :قاال    أن النباي  ( الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه  وهب بن حارث حديث ) 

 ؟ الناار  بأهل أخبركم أال ألبره اهلل على أقسم لو متضعف ضعيف كل ؟ الجن  بأهل أخبركم
 . مستكبر جعظري جواظ عتل كل
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  أن النباي  ( ما الثابت في السلسل  الصاحيح   رضي اهلل عنه هلل بن عمروحديث عبد ا)
 الضاعفاء  الجنا   وأهال  ، منااع  جماع ، مستكبر جواظ جعظري كل النار أهل إن : قال

  . المغلوبون
  .الغليظ الجافي  ( :العتل)
 الذي جمع ومنع،  ( :الجواظ)
 :كما في الحديث اآلتاي  تقر الناس المتعاظم في نفسه، الذي يرد الحق، ويح( : المستكبر)

 
ال يدخل الجن  من كان في قلباه  :قال  أن النبي (  حديث ابن مسعود  في صحيح مسلم)

ه حسنا و نعله حسن  قاال  إن الرجل يحب أن يكون ثوُب  :  فقال رجل  من كبر مثقال ذرٍة
    . َبَطُر الحِق و غمُط الناس إن اهلل جميل يحب الجمال الكبر   : 

 التكبر على الحق وعدم قبوله : َبَطُر الحِق 
 احتقارهم وازدرائهم  :الناس  غمُط

 [.60الزمر ] َأَلْيَس ِفي َجَهنََّم َمْثًوى ِلْلُمَتَكبِِّريَن: وقال تعالى
قال  أن النبي ( ما الثابت في صحيح الترمذي رضي اهلل عنه عمرو ابنحديث عبد اهلل ) 
ُروَن َيْوَم اْلِقَياَمِ  َأْمَثاَل الذَّرِّ ِفي ُصَوِر الرَِّجاِل َيْغَشاُهْم الذُّلُّ ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن ُيْحَشُر اْلُمَتَكبِّ :

َتْعُلوُهْم َناُر اْلَأْنَياِر ُيْسَقْوَن ِمْن ُعَصاَرِة َأْهِل النَّاِر  ِسْجٍن ِفي َجَهنََّم ُيَسمَّى ُبوَلَسَفُيَساُقوَن ِإَلى 
 . ِطيَنَ  اْلَخَباِل

 :الترمذي تحف  األحوذي بشرح جامع"لعالم  المباركفوري في اقال  ]*[
 َأْي ِفي الصَِّغِر َواْلَحَقاَرِة  (ُيْحَشُر اْلُمَتَكبُِّروَن َيْوَم اْلِقَياَمِ  َأْمَثاَل الذَّرِّ )  
 ِتِهْم ِمَن اْنِتَصاِب اْلَقاَمِ  َأْو ِمْن َحْيِثيَِّ  َهْيَئ. َأْي ِمْن ِجَهِ  ُوُجوِهِهْم (ِفي ُصَوِر الرَِّجاِل ) 
 َأْي َيْأِتيِهْم  (َيْغَشاُهُم الذُّلُّ ) 
َواْلَمْعَنى َأنَُّهْم َيُكوُنوَن ِفي َغاَيٍ  ِمَن اْلَمَذلَِّ  َوالنَِّقيَصِ  . َأْي ِمْن ُكلِّ َجاِنٍب (ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن ) 

الذَّرُّ النَّْمُل اْلَأْحَمُر الصَِّغيُر : َوِفي النَِّهاَيِ . اِنِهْم َعَلى اللَِّهَيَطُؤُهْم َأْهُل اْلَحْشِر ِبَأْرُجِلِهْم ِمْن َهَو
 َواِحُدَها َذرٌَّة 

 ِبَضمِّ اْلَقاِف َأْي ُيْسَحُبوَن َوُيَجرُّوَن  (ُيَساُقوَن ) 
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 َأْي َمَكاِن َحْبٍس ُمْظِلٍم َمِضيٍق ُمْنَقِطٍع ِفيِه َعْن َغْيِرِه  (ِإَلى ِسْجٍن ) 
 َأْي َذِلَ  السِّْجُن  (ُيَسمَّى  )
ُبوَلُس : َوَقاَل ِفي اْلَقاُموِس. ُهَو ِبَفْتِح َباٍء َوُسُكوِن َواٍو َوَفْتِح َلاٍم: َقاَل ِفي اْلَمْجَمِع (َبْوَلَس ) 

اْلُمَوحََّدِة َوُسُكوِن اْلَواِو ُهَو ِبَضمِّ : ِبَضمِّ اْلَباِء َوَفْتِح اللَّاِم ِسْجُن َجَهنََّم َوَقاَل اْلَحاِفُظ اْلُمْنِذِريُّ
 َوَفْتِح اللَّاِم، اْنَتَهى 

 َأْي ُتِحيُط ِبِهْم َوَتْغَشاُهْم َكاْلَماِء َيْعُلو اْلَغِريَق  (َتْعُلوُهْم ) 
الرَِّواَيُ   َلْم َأِجْدُه َمْشُروًحا َوَلِكْن َهَكَذا ُيْرَوى، َفِإْن َصحَِّت: َقاَل ِفي النَِّهاَيِ  (َناُر اْلَأْنَياِر ) 

 اْلَواِو َكَما َفَيْحَتِمُل َأْن َيُكوَن َمْعَناُه َناُر النِّيَراِن، َفَجَمَع النَّاَر َعَلى َأْنَياٍر َوَأْصُلَها َأْنَواٍر ِلَأنََّها ِمَن
 . َجاَء ِفي ِريٍح َوِعيٍد َأْرَياٌح َوَأْعَياٌد َوُهَما ِمَن اْلَواِو، اْنَتَهى

تنبيه :   َفاْلَيْوَم ُتْجَزْوَن َعَذاَب اْلُهوِن : )قال تعالىالتكبر الهوان والذل كما إن عقوب
 [10: األحقاف( ]ِبَما ُكنُتْم َتْسَتْكِبُروَن ِفي األْرِض ِبَغْيِر اْلَحّق َوِبَما ُكنُتْم َتْفُسُقوَن

ي العاُز إزار : قال اهلل تعاالى  : قال  أن النبي (  في صحيح مسلم   حديث أبي هريرة )
 . والكبرياُء ردائي فمن نازعني عذبته 

  : تحاجت النار و الجن  فقالت النار : قال  أن النبي ( حديث أبي هريرة في الصحيحين)
فما لي ال يدخلني إال ضاعفاء النااس و     : أوثرت بالمتكبرين و المتجبرين و قالت الجن  

حم ب  من أشاء من عباادي و  إنما أنت رحمتي أر  : فقال اهلل عز و جل للجن    سقطهم ؟
إنما أنت عذابي أعذب ب  من أشاء من عبادي و لكل منكما ملؤها فأما الناار    : قال للنار 

قط فهنال  تمتلئ و ينزوي بعضها إلاى   قٍط  : فال تمتلئ حتى يضع اهلل قدمه عليها فتقول 
   . بعض فال يظلم اهلل من خلقه أحدا و أما الجن  فإن اهلل ينشئ لها خلقا 

وقد تبين من األحاديث الواردة في هذا الباب أن صح  الجسد وقوته، وكثرة المال والتانعم  
 . هي من صفات أهل النار -بشهوات الدنيا، والتكبر والتعاظم على الخلق

 :الخائن والمخادع الكذب والبخل والشنظير و الضعيف الذي ال زبر لهومن صفاتهم ( 83)
  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 
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  أن النباي   (الثابت في صحيح مسلم رضي اهلل عنه  عياض بن حمار المجاشعيحديث  )
وأهل النار خمس  الضعيف الذي ال زبر له الذين هم فيكم تبعا ال يبتغون أهال وال ماال  :قال 
ئن الذي ال يخفى له طمع وإن دق إال خانه ورجال ال يصابح وال يمساي إال وهاو     والخا

 . يخادع  عن أهل  ومال  وذكر البخل أو الكذب والشنظير الفحاش
 .أي ال قوة له وال حرص على ما ينفعه : الضعيف الذي ال زبر له

لمكياال  ، إال خانه ويدخل في ذلا  التطفياف فاي ا   الخائن الذي ال يخفى له طمع وإن دق
والميزان، وكذل  الخيان  في األمانات، ويدخل في ذل  من خاان اهلل ورساوله بارتكااب    

 .المحارم سرًا مع إظهار اجتنابها

الذي دأبه مخادع  الناس صباحًا ومساًء، مخادع  الناس على أهليهم وأماوالهم،   المخادع
قصاد التوصال إلاى    والخداع من أوصاف المنافقين، ومعناه إظهار الخير وإضمار الشر ب

: أموال الناس وأهليهم واالنتفاع بذل ، وهو من جمل  المكر والحيل المحرم ، وفي الحديث
 ".من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار"

، وكالهما ينشأ عن الشح وهو شدة حرص اإلنسان على ما لايس لاه مان    الكذب والبخل
إلنسان ما في يده واالمتناع عن إخراجاه  الوجوه المحرم ، وينشأ عنه البخل وهو إمسا  ا
فالشحيح أخذ المال بغير حقه والبخيال  . في وجوهه التي أمر بها، وهذا الصنف هو البخيل

 .منعه من حقه

بعين البصايرة وأْمِعاِن   وتأمل في الحديث اآلتي  الشنظير وفسر بالسيء الخلق والفاحش،
  بما فياه مان   ًا عسى اهلل أن ينفعموِقع  سمع  مسمعا وفي قلبمن النظر فيه واجعل له 

 .  ، ودرر الفرائد غرر الفوائد
قالت استأذن رجل على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسالم  ( حديث عائش  في الصحيحين ) 

فقال ائذنوا له بئس أخو العشيرة أو بن العشيرة فلما دخل أالن له الكالم قلت يا رسول اهلل 
قال أي عائش  إن شر الناس من تركه النااس أو ودعاه   قلت الذي قلت ثم ألنت له الكالم 

 .   الناس اتقاء فحشه
 .فالفاحش هو الذي يفحش في منطقه، ويستقبل الرجال بقبيح الكالم من السب ونحوه
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 أول من يدخل النار من عصاة الموحدينفصٌل في : 

 
 أول من يدخل النار من عصاة الموحدين: 

 

إن أول :قاال   أن النباي   (الثابت في صحيح مسلم   عنههريرة رضي اهلل يأبحديث ) 
الناس يقضى يوم القيام  عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فماا عملات   
فيها قال قاتلت في  حتى استشهدت قال كذبت ولكن  قاتلت ألن يقال جريء فقد قيل ثم أمر 

لعلم وعلمه وقرأ القرآن فاأتي باه   به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم ا
فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت في  القارآن قاال   
كذبت ولكن  تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثام أمار باه    

المال كله  فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع اهلل عليه وأعطاه من أصناف
فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها 
إال أنفقت فيها ل  قال كذبت ولكن  فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فساحب علاى   

 . وجهه ثم ألقي في النار
 

 أول خلق اهلل تسعر بهم النار يوم القيام فصٌل في. 
 
ق اهلل تسعر بهم النار يوم القيام أول خل . 

 اهلل إن:قاال   أن النبي ( الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنهحديث أبي هريرة ) 
 رجال  به يدعو من فأول جاثي  أم  كل و بينهم ليقضي العباد إلى ينزل القيام  يوم كان إذا

 ماا  أعلم  ألم: للقارئ هللا فيقول المال كثير رجل و اهلل سبيل في قتل رجل و القرآن جمع
 آنااء  به أقوم كنت: قال ؟ علمت بما عملت فماذا: قال رب يا بلى: قال رسولي على أنزلت
 أردت بل: له اهلل يقول و كذبت: المالئك  له تقول و كذبت: له اهلل فيقول النهار آناء و الليل
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 عليا   أوساع  ألم: له اهلل فيقول المال بصاحب يؤتى و؛  ذل  قيل فقد قارئ فالن يقال أن
 كنات : قاال  ؟ آتيت  فيما عملت فماذا: قال رب يا بلى: قال ؟ أحد إلى تحتاج أدع  لم حتى
 أن أردت بل: اهلل يقول و كذبت: المالئك  تقول و كذبت: له اهلل فيقول أتصدق و الرحم أصل
 ؟ قتلت ماذا يف: اهلل فيقول اهلل سبيل في قتل بالذي يؤتى و : ذل  قيل فقد جواد فالن: يقال
: المالئك  له تقول و كذبت: له اهلل فيقول قتلت حتى فقاتلت سبيل  في بالجهاد أمرت: فيقول
 الثالثا   أولئ  هريرة أبا يا : ذل  قيل فقد جريء فالن يقال أن أردت بل: اهلل يقول و كذبت
 . القيام  يوم النار بهم تسعر اهلل خلق أول
تنبيه :يث وبين ما قبله بأن هؤالء الثالث  أول من تسعر بهام  وقد جمع بين هذا الحد

النار وأولئ  الثالث  أول من يدخل النار وتسعير النار أخص من دخولها، فاإن تساعيرها   
نعوذ باهلل منها، وقاد ورد أن   .زائد على مجرد دخولها يقتضي تسعرها وإيقادها وهذا قدر
  .فسق  القراء يبدأ بهم قبل المشركين

 

 

أعمال أهل الجن  وأعمال أهل النار يفصٌل ف : 
 

 

أعمال أهل الجن  وأعمال أهل النار : 

 
 ما عمل أهل الجن ؟ وما عمل أهل النار؟( ابن تيمي  رحمه اهلل)سئل شيخ اإلسالم 

عمل أهل الجن  اإليمان والتقوى، وعمل أهل النار الكفار  : الحمد هلل رب العالمين -فأجاب 
مال أهل الجن  اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، فأع. والفسوق والعصيان

شهادة أن ال إله إال اهلل وأن محمًدا رساول اهلل،  : واإليمان بالقدر خيره وشره، والشهادتان
وأن تعبد اهلل كأن  تراه فإن لام  . وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت

أعمال أهل الجن  صدق الحديث، وأداء األمان ، والوفاء بالعهاد،  ومن . تكن تراه فإنه يرا 
وبر الوالدين، وصل  األرحام، واإلحسان إلى الجار، واليتايم والمساكين والمملاو  مان     

ومن أعمال أهل الجن  اإلخاالص هلل والتوكال علياه، والمحبا  لاه      . اآلدميين والبهائم
. يه والصبر على حكمه والشاكر لنعماه  ولرسوله، وخشي  اهلل ورجاء رحمته، واإلناب  إل
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ومن أعمال أهل الجن  قراءة القرآن، وذكر اهلل ودعاؤه ومسألته والرغب  إليه، ومن أعمال 
 .أهل الجن  األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل اهلل للكفار والمنافقين

ن ظلم ، فاإن اهلل  ومن أعمال أهل الجن  أن تصل من قطع  وتعطي من حرم  وتعفو عم
الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن ِفي السَّرَّاِء َوالضَّرَّاِء َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعاِن  أعد الجن  للمتقين 

ومن أعمال أهل الجن  العدل في جمياع  [. 134آل عمران ] النَّاِس َواهلُل ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن
 . ر، وأمثال هذه األعمالاألمور وعلى جميع الخلق حتى الكفا

، والتكذيب بالرسل، والكفر والحسد والكذب الخيان ، وأما عمل أهل النار فمثل اإلشرا  باهلل
والظلم والفواحش والغدر وقطيع  الرحم، والجبن عن الجهااد والبخال واخاتالف السار     

الفخر والبطر من روح اهلل، واألمن من مكر اهلل، والجزع عند المصائب، ووالعالني ، واليأس 
عند النعم، وتر  فرائض اهلل، واعتداء حدوده، وانتهاا  حرماتاه، وخاوف المخلاوق دون     
الخالق، ورجاء المخلوق دون الخالق، والتوكل على المخلوقين دون الخالق، والعمال ريااء،   
وسمع  ومخالف  الكتاب والسن ، وطاع  المخلوق في معصي  الخاالق، والتعصاب بالباطال،    

ومن عمال  . ء بآيات اهلل، وجحد الحق، والكتمان لما يجب إظهاره من علم وشهادةواالستهزا
اليتايم،   أهل النار السحر، وعقوق الوالدين، وقتل النفس التي حرم اهلل بغير الحق، وأكل ماال 

 .وأكل الربا، والفرار من الزحف، وقذف المحصنات الغافالت المؤمنات
أهل الجن  كلها تادخل فاي طاعا  اهلل ورساوله،     وتفصيل الجملتين ال يمكن، لكن أعمال 

َوَمْن ُيِطاِع اهلَل َوَرُساوَلُه ُيْدِخْلاُه    وأعمال أهل النار كلها تدخل في معصي  اهلل ورسوله 
َوَماْن َيْعاِص اهلَل    *َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأَلْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَ  اْلَفْوُز اْلَعِظايُم  

[. 14 – 13النسااء  ] ُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخْلُه َناًرا َخاِلًدا ِفيَها َوَلُه َعَذاٌب ُمِهيٌنَوَرُسوَل
 .[411ص 10مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ج] –واهلل أعلم 

 
 أنقذوا أنفسكم من النارفصٌل في : 

 
أنقذوا أنفسكم من النار : 
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لم أن اهلل يراه ويسمعه ويعلم سره وعلنه، إلى إلى كل مؤمن باهلل واليوم اآلخر، إلى من يع
، أدعو  أخي الحبيب  من يرجو الثواب ويخاف العقاب، إلى من يحب سعادة نفسه ونجاتها

  :كما في الحديث اآلتي  إلى أن تنقذ نفس  من النار تأسيًا بالنبي 

> !هذه اآلي  لما أنزلت : قال  (الثابت في صحيح مسلم هريرة رضي اهلل عنه  يأبحديث  )
دعا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قريشاا فااجتمعوا فعام    ! <وأنذر عشيرت  األقربين 

يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم  أنقذوا أنفسكم من الناروخص فقال يا بني كعب بن لؤي 
من النار يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفساكم مان   

ر يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من الناار ياا   النا
فاطم  أنقذي نفس  من النار فإني ال أمل  لكم من اهلل شيئا غير أن لكام رحماا ساأبلها    

 . بباللها
أدعو  ونفسي إلى امتثال أوامر اهلل واجتناب نواهيه، وإلى قراءة القرآن الكاريم وتادبره   

مل به، وإلى العمل بسن  رسول اهلل عليه الصالة والسالم، لتفاوز بالساعادة األبديا     والع
لو كنت مريضا وأتيت طبيبا ونصح  . وتسلم من الشقاء األبدي، والعذاب الشديد السرمدي

أو زيادة المرض المتنعت عنها وأنفات  !! بتر  ألذ الشهوات، وخوف  على تناولها الموت
وحيات ، أفكان الطبيب عند  أصدق من اهلل تعاالى؟؟ أم كاان   منها، محافظ  على صحت  

المرض أشد علي  من النار؟ ألست تتقي برد الشتاء وحر الصيف؟ فنار جهنم أشاد حارًّا   
، ومان دخلهاا ال   [81التوب  ] ُقْل َناُر َجَهنََّم َأَشدُّ َحرًّا َلْو َكاُنوا َيْفَقُهوَن: وأبقى عذاًبا

يفتر عنه العذاب ساع  وال يرجو فرجا وال مخرجا، خالدين فيهاا   يموت فيها وال يحيى وال
فهل آمنت باهلل حق اإليمان فرجوت ثوابه، وخفت عقابه وعملات أعمااال صاالح     .. أبدا

ياا أخاي   -لتنجو؟ أم في  صبر وجلد على النار؟ أم أنت ممن يكذب بيوم الدين؟ فاتق اهلل 
وتر  المحرمات، أنقاذ نفسا  مان الناار      وأنقذ نفس  من النار بفعل الواجبات -المسلم

بإخالص العبادة هلل أنقذ نفس  من النار بالمحافظ  على الصلوات الخمس في أوقاتها ماع  
الجماع  في المساجد، فقد علمت أن أمر الصالة عظيم وشاأنها جسايم، وعرفات فضال     

لعباادات  المحافظ  عليها وعقوب  المتهاون بها، فهي أول ما فرض اهلل على عباده مان ا 
العملي ، وهي أول ما يسأل عنه العبد من عمله يوم القيام ، فإن صلحت فقد أفلح ونجاح،  
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فاحذر أن تتر  الصالة متعمدا فتكون من الخاسارين فهاي   . وإن فسدت فقد خاب وخسر
عماد الدين والفارق  بين اإلسالم والكفر، وقد علمت أن اهلل فرض خمس صلوات في كال  

فرضها علاى كال    -غير المرأة الحائض والنفساء . مسلم بالغ عاقليوم وليل ، على كل 
في الصح  والمرض واإلقام  والسفر واألمن والخوف على قدر االستطاع ، وجعلهاا  : حال

 -لمن حافظ عليها وأعطاهاا حقهاا  -مكفرة للذنوب واآلثام وناهي  عن الفحشاء والمنكر 
َوالَِّذيَن ُهْم َعَلى َصاالِتِهْم  : قال تعالى وجعل اهلل المحافظ  عليها من أسباب دخول الجن 

، وتركها من أسباب دخاول  [31 –34المعارج ] ُأوَلِئَ  ِفي َجنَّاٍت ُمْكَرُموَن *ُيَحاِفُظوَن 
َقاُلوا َلْم َنُ  ِمَن  *َما َسَلَكُكْم ِفي َسَقَر النار كما قال تعالى عن المجرمين أنهم إذا سئلوا 

 ، [43 –41ثر المد] اْلُمَصلِّيَن
سامع  مسامعا   بعين البصيرة وأْمِعِن النظر فيها واجعل لها من وتأمل في األحاديث اآلتي  

 .  ، ودرر الفرائد غرر الفوائد  بما فيها من وفي قلب  موِقعًا عسى اهلل أن ينفع
 :قال  النبي  أن( حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما  الثابت في  صحيح مسلم  ) 
 . ين الرجل وبين الكفر والشر  تر  الصالة ب
العهد الاذي   :قال  النبي  أن(  حديث بريدة الثابت في  صحيحي الترمذي وابن ماجه ) 

 . بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر 
مان تار     :قال   أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري بريدة رضي اهلل عنه حديث ) 

 . عملهصالة العصر فقد حبط 
من  : قال  أن النبي ( الثابت في صحيح الترغيب والترهيب  رضي اهلل عنه حديث معاذ)

 " .تر  الصالة متعمدا فقد برئت منه ذم  اهلل
والتوب  معروض  بعد فمن تاب، تاب اهلل عليه، وغفر له، ورحمه، وأبدله بسايئاته حسانات،    

 . سفر كخوف أو مرض، أو مطر أو: عيوال تجوز صالة الرجل إال في المسجد لغير عذر شر
أنقذ نفس  من النار بأداء زكاة مال ، طيب  بها نفس ، قبل أن يكون عاذابا   :يا أخي المسلم

علي  وقبل أن يكون مال  ثعبانا يطوق  في قبر ، ويوم حشر ، وقبل أن يحمى على هاذه  
الصادق المصادوق  األموال في نار جهنم فيكوى بها جنب  وكبين  وظهر  كما أخبر بذل  

 :في الحديث اآلتي 
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ماا مان   :قال  النبي  أن (حديث أبي هريرة  رضي اهلل عنه الثابت في  صحيح مسلم ) 
مان   حت له صافائحُ فًّوال فض  ال يؤدي منها حقها إال إذا كان يوم القيام  ُص صاحب ذهٍب

في  ، له  أعيدْت ْترَدكلما َب رُهعليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظُه فأحمَي ناٍر
إما إلى الجن  وإماا   ُهرى سبيُلفُي العباد سن  حتى يقضى بينكان مقداره خمسين ألفَ  يومٍٍِ

 . إلى النار
، واحذر أن تفطر يوما من رمضان مان  أنقذ نفس  من النار بالمحافظ  على صيام رمضان

تسأل الرجع  عند الموت اعمل كل هذا من قبل أن .. غير عذر فإنه كبيرة من كبائر الذنوب
َوَلْن ُيَؤخَِّر اهلُل َنْفًسا ِإَذا َجااَء  لكي تصلي وتصوم وتزكي وتعمل صالحا فال يجاب سؤال  

 [. 11المنافقون ] َأَجُلَها
احذر أن تؤخر حج الفريض  ا مع القدرة ا فتموت عاصيا قبل أن تحج، أنقذ نفس  مان    

ان إلى الجيران، وعدم أذيتهم، واحذر ظلم الناس النار ببر الوالدين وصل  األرحام، واإلحس
واحذر أن تأكل ما حرم اهلل .. في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فإن ذل  من أشد المحرمات

احذر أن تحال ماا   . أو تتناوله على أي وجه كان، فأي لحم نبت من سحت فالنار أولى به
واحذر أن تخالف سن  نبي  ا   حرم اهلل، وقد أوجب اهلل علي  طاعته وحرم علي  مخالفته،

عليه الصالة والسالم ا بقول أو فعل، وكما أوجب اهلل عز وجل الطاع  لنفسه فقد أوجاب   
احذر المعامل  بالربا فإنها محارب  هلل ومن حاارب  . ول  فيه أسوة حسن  الطاع  لنبيه 

احذر . فإنه كفر احذر االستهزاء بشيء فيه ذكر اهلل أو القرآن، أو الرسول! اهلل فهو مهزوم
أن تؤخر التوب  فتموت فجأة قبل أن تتوب نادما مع الخاسرين، واعلم يا أخاي أن حياتا    
محدودة، وأنفاس  معدودة، فال تضيعها بغير عمل، وال تفرط بساعات عمر  الذاهب بغيار  
عوض، واغتنم شباب  قبل هرم ، وصحت  قبل مرض ، وحيات  قبل موت ، وغناا  قبال   

قبل شغل ، وال تغتر بما أعطا  رب  من مال وولد وصح  وعافي ، واستعن  فقر ، وفراغ 
 .بها على طاعته فإن  سوف تفارقها أو تفارق  عن قريب

 :قال الشاعر
 والبد يوما أن ترد الودائع  وما المال واألهلون إال ودائع
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 :وقال آخر
 إلى قبره إال الذي كان يعمل  ولن يصحب اإلنسان من بعد موته

 لايقيم قليال عندهم ثم يرح  ا اإلنسان ضيف ألهلهااا إنمأال
 

إن كان محسنا ندم أن ال يكون ازداد إحسانا، وإن كان مسيئا ندم : وليس أحد يموت إال ندم
وإذا مت فدفنت في قبر  فسوف تجده روض  من رياض الجن  أو حفارة  . أن ال يكون تاب

عمل  صالحا لم تستأنس إال باه، وإن كاان   من حفر النار ا أعاذ  اهلل منها ا فإن كان   
 .فاسدا لم تستوحش إال منه

وإذا بعثت من قبر  للحساب والجزاء فسوف تبعث فردا حافيا عاريا ليس مع  سوى عمل  
 .يقود  إلى الجن ، أو إلى النار، أعاذ  اهلل منها

قاال  . لفتب إلى رب  ما دمت في زمن اإلمكان، واستعد للقدوم على رب  بصاالح األعماا  
النور ] َفْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمِرِه َأْن ُتِصيَبُهْم ِفْتَنٌ  َأْو ُيِصيَبُهْم َعَذاٌب َأِليٌمتعالى 
63 .]َوُتوُبوا ِإَلى اهلِل َجِميًعا َأيَُّها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن [ 31النور .] َواتَُّقوا َيْوًما

 [.181البقرة ] وَن ِفيِه ِإَلى اهلِل ُثمَّ ُتَوفَّى ُكلُّ َنْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم ال ُيْظَلُموَنُتْرَجُع
. اللهم وفقنا للعمل بما يرضي  وجنبناا معاصاي   . اللهم تب علينا إن  أنت التواب الرحيم

ا قادرا على كل آمين يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجالل واإلكرام، يا مال  المل  ي
 .شيء، يا مجيب دعوة المضطر إذا دعا 

]*[ مراجع الكتاب: 
  

 القرآن الكريم ( 1)
 صحيح البخاري ( 1)

 صحيح مسلم( 3)

 أبي داود صحيح( 4)

 صحيح الترمذي( 1)

 صحيح النسائي ( 6)
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 صحيح ابن ماج ( 0)

 صحيح األدب المفرد ( 8)

 صحيح الجامع ( 0)

 السلسل  الصحيح  ( 10)
 صحيح الترغيب والترهيب( 11)
 . ابن كثيرتفسير (11) 
 . تفسير الطبري(13)
 . تفسير القرطبي(14)
 . فتح الباري بشرح صحيح البخاري، البن حجر( 11) 

 .شرح صحيح مسلم للنووي (16)
 . بن قيم الجوزي ال حادي األرواح إلى بالد األفراح( 10)
 .ركفوريللمبا الترمذي تحف  األحوذي بشرح جامع(18)
 .للمناوي  فيض القدير(10)
 .للشيخ حافظ الحكمي  ُسلِم الوصول(10)
 .البن رجب  التخويف من النار(11)
 لحافظ أبو ُنعيمل "حلي  األولياء"( 11)
 . زهير حسن حميداتنعيم الجن  ل( 13)
 .وصف النار وأسباب دخولها وما ينجي منها لعبد اهلل ابن جار اهلل الجار اهلل ( 14)
 .د علي بن نايف الشحولوالتحذير من النار  الترغيب بالجن ( 11)
 . الزهد ألحمد بن حنبل( 16) 

 .التبصرة البن الجوزي ( 10)
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 الفهرس
 الصفح  رقم الموضاااااااوع

 1 مقدم 
 11 :باب وصف الجن  

 14 :الترغيب في الجن  فصٌل في 
 18 :إدام  ِذْكِر الَجنَّ  فصٌل في 

18 :ن أعظم الغبن أن تبيع الجن  بالدنيا الفاني  فصٌل في م 
 11 : ُحفَّت الجن  بالمكارهفصٌل في 
 31 :فصٌل في نعيم الجن  فوق ما يخطر ببال أو يدور في الخيال 
 43 :نعيم الجن  ُينسي بؤس الدنيا فصٌل في 

 44 :مفتاح الجن  فصٌل في 
 11 : وجود الجن  اآلنفصٌل في 
10 : مكان الجن  وأين هي فصٌل في 

 18 :درجات الجن  فصٌل في 
 63 :واسم تل  الدرج   الجن  أعلى درجاتفصٌل في 

 64 : ارتقاء العبد وهو في الجن  من درج  إلى درج فصٌل في 
 64 :أعلى أهل الجن  منزل  فصٌل في 
61 :أهل الجن  منزل   فصٌل في أدنى 
 68 : إليهاوال الجن  دخ أهلآخر فصٌل في 

  00 :فصٌل في ثمن الجن 
 03 : طلب أهل الجن  لها من ربهم وطلبها لهمفصٌل في 
 01 : أسماء الجن  ومعانيهافصٌل في 

 00 : عدد الجناتفصٌل في 
 80 : أبواب الجن  وخزنتهافصٌل في 
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 الصفح  رقم الموضاااااااوع
 83 : عدد أبواب الجن فصٌل في 
 84 :الجن   سع  أبوابفي فصٌل 

 86 :وأنها ذات حلق  الجن  صف  أبوابفصٌل في 
80 :من يقرع باب الجن   فصٌل في أول 
 80 : أول من يدخلون الجن  وصفاتهمفصٌل في 
 88 : صفات أول من يدخلون الجن فصٌل في 
 00 :سبق الفقراء األغنياء إلى الجن  فصٌل في 
 01 :وأوصافهم  لجن أصناف أهل افصٌل في 
 أكثر أهل الجن  هم أم  محمدفصٌل في   : 03 
 01 :في النار  النساء في الجن  أكثر من الرجال وكذل  همفصٌل في 
 06 : من يدخل الجن  من هذه األم  بغير حسابفصٌل في 
 101 :الجن   ذكر حثيات الرب تبار  وتعالى الذين يدخلهمفصٌل في 

 101 :الجن   عرضفصٌل في 
 104 :اتربته و وحصباؤها ومالطهاالجن   بناءذكر فصٌل في 

 100 :وقصورها الجن  رفُغفصٌل في 
 111 :الجن   لمنازلهم ومساكنهم إذا دخلوا   أهل الجن معرففصٌل في 

 111 : الجن أهل الجن   كيفي  دخولفصٌل في 
 111 :ألهلها عد اهلل تعالى فيه أسوق الجن  و ما فصٌل في 
 113 : همِقُلُخم َوِهِقْلالجن  في َخ أهلصف  فصٌل في 

  116 :فصٌل في ِسُن أهِل الجن 
 116 :تحف  أهل الجن  إذا دخلوها فصٌل في 
 110 : ريح الجن  ومن مسيرة كم ينشقفصٌل في 
 110 : األذان الذي يؤذن به مؤذن الجن فصٌل في 
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 لصفح ا رقم الموضاااااااوع
 110 : أشجار الجن  وبساتينها وظاللهافصٌل في 
 114 : وتعداد أنواعها وصفاتها الجن  ثمارفصٌل في 

 116 : زرع الجن فصٌل في 
 110 : أنهار الجن  وعيونها وأصنافهافصٌل في 
 131 :طعام أهل الجن  وشرابهم ومصرفه فصٌل في 

 146 : فيها ويشربونالتي يأكلون    أهل الجن آنيفصٌل في 
 148 :وحليهم  أهل الجن  لباسفصٌل في 

  113 :فصٌل في مناديل أهل الجن 
113 : مرؤوسهالتيجان على  فصٌل في لبسهم 

  114 :فصٌل في ُفُرُش أهل الجن 
 114 :فصٌل في ُبُسُط أهل الجن  وزرابيهم 

 111 :م وسررهم وأرائكهم وبشخاناته أهل الجن  خيامفصٌل في 
  110 :مطايا أهل الجن  و خيولهم و مراكبهم فصٌل في 

 118 : غلماُن أهل الجن  وخدُمهمفصٌل في 
 110 : الحور العينوصف فصٌل في 

 160 :غناء الحور العين وما فيه من الطرب واللذة فصٌل في 
 103 :الحور العين يطلبن أزواجهن أكثر مما يطلبهن أزواجهن فصٌل في 

 103 : هل في الجن  حمل و والدةفصٌل في 
 104 :ُملُ  الجن  و أن أهلها كلهم ملو  فيها فصٌل في 

 101 : ارتفاع العبادات في الجن  إال عبادة الذكر فإنها دائم فصٌل في 
 101 : ومراكبهمأهل الجن   تزاورفصٌل في 
  100 :بأبصارهم جهرة    أهل الجن  هلل تعالىرؤيفصٌل في 
 180 :ألهل الجن   اهلل تعالى تكليمفصٌل في 
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 الصفح  رقم الموضاااااااوع
 188 : الجن  وأنها ال تفنى وال تبيد  فصٌل في أبدي 

 100 : الجن  تتكلم فصٌل في 
 101 :والسن   صفات من يستحقُّ الجن  في القرآن فصٌل في 

  131 :فصٌل في الطريق إلى الجن 
 136 النار باب وصف

 138 :التخويف من النار فصٌل في 
 141 :ذكر النار  اإلكثار منفصٌل في 

 144 :صوٌر مشرق  لخوف السلف من النار فصٌل في 
 148 : (من الخائفين من منعه خوف جهنم من النوم)فصٌل في 
 110 : (من منعه خوف النار من الضح من السلف )فصٌل في 

 110 :(من خوفه من النار َضِرمن َم من السلف)فصٌل في 
 111 :أحوال بعض الخائفين فصٌل في 

 114 (طعامهم عند ذكر طعام أهل النار من ُيَنَغُص عليهمالسلف  من)فصٌل في 
 110 :تخويف أصناف الخلق بالنار فصٌل في 
 118 (:تخشى اهلل تعالى غير الحيوان من الجمادات وغيرها)فصٌل في 
118 :البكاء من خشي  النار ينجي منها  فصٌل في 

 110 :التعوذ من النار فصٌل في 
 161 :فصٌل في أسباب عذاب النار 
 161 :ذكر مكان جهنم فصٌل في 
 163 : أسماء النارفصٌل في 
  166 :وصف النار فصٌل في 

 100 :سع  جهنم طوال وعرضا فصٌل في 
 100 :ذكر قعر جهنم وعمقها فصٌل في 
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 الصفح  رقم الموضاااااااوع
 101 :ودركاتها وصفتها  جهنم طبقاتفصٌل في 

 103 :ة النار ذكر حجارفصٌل في 
 104 :وعقاربها  جهنم ذكر حياتفصٌل في 
 104 :وأغاللها وأنكالها جهنم ذكر سالسلفصٌل في 

 106 :جهنم  سجنفصٌل في 
 108 :ها وشررها ولهب جهنم ذكر دخانفصٌل في 

 100 : وسرادقها جهنم ذكر أبوابفصٌل في 
 181 :أبواب جهنم مغلق  فصٌل في 
 181 :  أبواب جهنم مغلق  قبل دخول أهلها إليهافصٌل في 
 181 :إحاط  سرادق جهنم بالكافرينفصٌل في 
 183 :وسوادها وشررها   جهنمظلمفصٌل في 

 183 : وقود النارفصٌل في 
 184 :وزمهريرها  جهنم شدة حرفصٌل في 
 188 : ذكر سجر جهنم وتسعيرهافصٌل في 
 188 : تسجر جهنم كل يوم نصف النهارفصٌل في 
180 :تسجر جهنم بخطايا بني آدم  فصٌل في 

 100 : (تسجر جهنم على أهلها بعد دخولهم إليها)فصٌل في 
 100 :وزفيرها النار  ذكر تغيظفصٌل في 
 103 :كر طعام أهل النار وشرابهم ذفصٌل في 
 108 :ذكر كسوة أهل النار ولباسهم فيها فصٌل في 

 301 : فراش أهل النار وغطاؤهمفصٌل في 
 301 :البحار تسجر يوم القيام  فصٌل في 
 301 : هم وهيئاتهمِرَوُص ِحْبُقأهل النار فيها َو ِقْلَخ ِمَظذكر ِعفصٌل في 
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 الصفح  مرق الموضاااااااوع
 304 :تفاوت أهل النار في العذاب فصٌل في 
 301 : أهل النارأنواع عذاب فصٌل في 
 311 :ألهل النار أنواع من العذاب لم يطلع اهلل عليها خلقهفصٌل في 
 311 الكفار في النار متواصل أبدا عذابفصٌل في 
 311 :تعالى أعظم عذاب أهل النار حجابهم عن اهلل فصٌل في 

 316 :ما يتحف به أهل النار عند دخولهم إليها فصٌل في 
 310 :تخاصم أهل النار فصٌل في 
 311 : ذكر بكاء أهل النار وزفيرهم وشهيقهم وصراخهمفصٌل في 
 311 :طلب أهل النار الخروج منها فصٌل في 
 316 أهل النار ال يزالون في رجاء حتى يذبح الموتفصٌل في 
 310 ذكر نداء أهل النار أهل الجن فصٌل في 
 331 : وصف خزن  جهنم وزبانيتهافصٌل في 
 331 :النار يوم القيام  وخروج عنق منها يتكلم  يءمجفصٌل في 

 330 :ذكر ورود النار نجانا اهلل منه برحمته فصٌل في 
 338 :إذا وقف العبد بين يدي ربه تستقبله النار فصٌل في 

330 :وشفاع  الشافعين  اهللبرحم   من النارالموحدين  فصٌل في خروج 
 341 . أهل النار الذين هم أهلها يخلدون فيهافصٌل في 
 340 : الكتاب والسن صف  من يستحق دخول النار في فصٌل في 

 438 : أول من يدخل النار من عصاة الموحدينفصٌل في 
 438 .لقيام أول خلق اهلل تسعر بهم النار يوم افصٌل في 

 430 :فصٌل في أعمال أهل الجن  وأعمال أهل النار 
 440 :فصٌل في أنقذوا أنفسكم من النار 

 444 :مراجع الكتاب 
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 تم بحمد اهلل تعالى ومنته  

 
 

 

 


